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Em 1855, em Santo Amaro da Purificação, BA, nasceu, em leito escravo, um dos 

grandes intelectuais brasileiros: Theodoro Fernandes Sampaio, futuro engenheiro, historiador, 

geógrafo, cartógrafo e etnólogo, uma ostensiva trajetória de grandes contribuições para o 

quadro da intelligentsia nacional. Em virtude de seu pai ser padre e ter financiado seus estudos, 

Sampaio, aos dez anos de idade, foi para o Rio de Janeiro para iniciar seu preparatório no 

Colégio São Salvador e em 1872 ingressou na Politécnica (então Escola Central) para iniciar 

seu curso de engenharia civil. Na qualidade de homem negro e filho de escrava, Sampaio 

encontrou-se inserido num contexto social de marginalidade diante do preconceito gritante de 

um Brasil escravocrata.  

Contudo, com suas contribuições na realização de projetos de infraestrutura urbana, 

projetos fluviais e ferroviários, mapeamento do território, estudos da língua e cultura de grupos 

indígenas e produções historiográficas, Theodoro ascendeu socialmente integrando-se a uma 

elite tecnocrata. Apresenta uma vasta contribuição com obras como: O tupi na geografia 

nacional, A Bahia: atualidade e futuro, O rio S. Francisco e a Chapada diamantina, além d’ A 

história da fundação da Bahia, entre vários outros trabalhos publicados. Theodoro Sampaio 

acompanhou as importantes transformações no cenário brasileiro a começar pela transição 

social afirmada com a abolição da escravatura de 1888, assim como as reformas políticas 

resultantes da instauração da República em 1889 resultantes do cenário econômico capitalista 

global em ampla expansão.  

Theodoro Sampaio, no decurso de suas expedições como engenheiro-geógrafo realizou 

inúmeras pesquisas de campo.  Durante a exploração no Rio Paranapanema, por exemplo, viu 

despertar o seu interesse pela língua e pelos costumes dos povos nativos da região e, baseando-

se em suas observações, desenvolveu importante contribuição para os estudos indígenas. O 

indígena era visto pelas frentes pioneiras como um obstáculo a ser removido. Theodoro ora 

cumpria a sua tarefa enquanto explorador, como engenheiro do capital em expansão, ora 

demonstrava grande compadecimento pelas populações indígenas que encontrava nas suas 

expedições. Nesta pesquisa examino o papel ambíguo em que Theodoro Sampaio das 

determinações institucionais a que esteve envolvido como engenheiro “explorador” e ao mesmo 

tempo como etnólogo que se preocupava e defendia os interesses das populações indígenas.  


