
·[1 ,.. . ?~r 
:~~~~ ~ 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Preconceito e terras. A fala oficial sobre as Alagoas 

Luiz Sávio de Almeida (*) 

A natureza das Fallas 

Começaremos este artigo por examinar a feição política do 
preconceito contra os índios, dentro de um contexto a que chamaremos 
de mentalidade de dominação, pois, além de se propor como um 
julgamento, ela é uma instrumentalizadora da ação política. Nosso 
argumento central dentro deste item refere-se a que se encontra 
demonstrada na fala oficial do Império onde se reproduz o senso 
senhorial sobre os excluídos, espécies de filhos de Caim, expressão que 
utilizamos para aproveitar a beleza da imagem posta p~r Geremek 1

. 

Bem mais do que um texto, entendemos a Falia como u·m dos 
momentos de encontro de notáveis. De um lado, o Ptesidente da 
Província estaria representando o poder central e, do outro, o poder 

- local estava com seus maiores assentados na Assembl~ia Provincial. 
Eram os Deputados homens d~ conflito e divididos em facções·, mas 
regra geral acordados na manutenção de fatores estruturais como a 
escravidão e o tipo tradicional de relação com a terra. Portanto, seria 
possível pensar - no contexto das Fallas - em uma igualdade 
sublinhada pela desigualdade. A primeira dizia respeito ao intra 
estamento e se mantinha independente do porte do conflito. A 
desigualdade estaria falando sobre escravos, índios e brancos pobres 
que jamais poderiam, de modo formal, tomarem assento naquela 
solenidade mas que jamais estiveram ausentes da mesma, justamente 
pela exclusão. 

A perspectiva do poder não poderia faltar ao discurso, enfocando, 
por conseqüência, o seu modo de narrar e qualificar as Alagoas. A 
depender do Presidente, elas seriam prolixas, marcadas pela retórica de 
realizações, pontilhadas de informações. Em face da contradição e no 
momento da Fa11a, os excluídos estavam invisíveis para o poder: o destino 
dos índios era traçado sem a menor possibilidade de suas vozes serem 

(•) Professor Dr. da Universidade Federal de Alagoas. 
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ouvidas. Estamos diante de uma das principais caracteristicas das Falias: 
engolidoras, antropofágicas como a própria colonização havia sido. 

A conseqüência da Cabanada 

No ano de 1835 - estertores da Cabanada - tem-se um 
pronunciamento que deve ser levado em consideração, pois é 
demonstrativo da construção que o poder realizava sobre seus 
inimigos. Os Cabanos, gente pobre das matas das Alagoas e de 
Pernambuco estavam sendo vistos como hordas de salteadores, 
bandidos. Recusava-se, portanto, para eles, um status político, mas na 
realidade estávamos diante de uma divisão na ordem do poder: os da 
ordem e aqueles da desordem. A primeira alinhava-se nos interesses 
regionais do fabrico do açúcar e na defesa dos cofres públicos ou das 
fina1'ças provinciais. 

Os que faziam a desordem eram hordas de salteadores e o 
poder de mando não encontrava meios de compatibilizá-los com seres 
humanos, dando-os como irracionais. A ordem somente poderia ser 
contestada por marginais e irracionais e esse é um mote éstamental 
que se espelhava, inclusive, na imagem com que 10 texto os 
consagrava: canibais. Comer a forma como o mando estava 
organizado estaria significando a desordem e isso deveria ser proibido 
a todo custo2

• Nessa Guerra dos Cabanos estavam implicados os 
índios do Arraial do Jacuípe e havia sido armada estratégia para 
sustentar a rendição. Antônio Joaquim de Moura - estava ocupando a 
Presidência da Província em 1836 - menciona o papel do Diocesano 
na pacificação da região e, também, a sugestão realizada pelo Bispo: 
encravar no Arraial do Jacuípe um clérigo que deveria ser ••sisudo e 
de bons costumes". A pregação da fé estava eqüivalendo à 
possibilidade de manter-se a paz, refazer os bárbaros e lançar a 
civilização para dentro do Arraial, pois, inclusive, a Missa além de 
cumprir a sua função religiosa daria vida econômica, levando pessoas 
para a prática de Negócios. Desse modo, a fé, os negócios brancos e a 
paz fundavam um mesmo momento estratégico: 

. . . esta medida me parece de muito proveito, porque 
além de outras muitas razões, a efetividade da Missa naquele 
lugar fará com que ele seja novamente freqüentado, atraindo 
para ali Especuladores, e vivandeiros com seus pequenos 
Negócios, conciliando-os com a demais população, para a 
inteira segurança do Estado3

. 
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Em seguida, o mesmo Moura retrata o significado verdadeiro 
das missões franciscanas que circulavam pelas Alagoas no período: 
estarem a serviço do poder. Argumenta quanto à utilidade da ordem e 
menciona haver mandado o Padre Mestre Frei Domingos. da Santa 
Cruz para a região do Arraial com a finalidade de pregar o Evangelho. 
Havia conseguido que o Bispo nomeasse o missionário como 
Delegado do Crisma. A pergunta que realiza ao final de seu texto, 
demonstra o modo como entendia a função política do imaginário: 

... foi tão feliz, que nada mais restou a desejar, os 
Povos abandonaram a rixa( ... ) eles se abraçaram conciliados, 
ligando-se por meio do Crisma em parentesco espiritual, e 
mesmo por laços conjugais, concorrendo isso mesmo para a 
estabilidade da paz, tranqüilidade dos Povos, e segurança do 
Estado. E seria possível conseguir tantos bens, e a tão pouco 
custo, com um, ou dois Batalhões, se os tivéssemos para lá 
mandar? Creio que ninguém dirá que sim; e a experiência do 
passado deve servi-nos para o futuro4 

A marcha ofi·cial 

Passado o impacto da Guerra que demonstrava às claras os 
fatores táticos de mobilização e a estratégia que fundava a relação 
entre economia e religião, volta-se a Província, enfaticamente, para o 
cenário da questão da terra. Em um Discurso e Relatório, Rodrigo 
Souza da Silva Pontes comenta sobre o direito e propriedade dos 
índios. Jamais ele afirma que os índios tinham d direito de 
propriedade, pois utiliza-se do verbo alegar e, como é proverbial em 
direito, quem alega toma para si o ônus da prova. No máximo, Silva 
Pontes estaria a dizer que sumente havia uma possibilidade: a·prova e 
ela deveria seguir pelo juízo branco. Trabalha também um dado 
essencial: a necessidade de melhorar a administração dos bens, sinal 
de que deveria haver maior intervenção e indicação, também, de uma 
pretensa incapacidaCle indígena para cuidar do que era seu: 

Seria mais conveniente uma disposição legislativa, 
que por maneira terminante acabasse com as questões, e 
dúvidas acerca do direito de propriedade, que os indígenas 
alegam ter nos vulgarmente ditos bens dos índios. Seria de 
igual modo conveniente, que tais bens fossem submetidos a 
melhor administração do que até hoje tem tido5

• 

O mesmo Rodrigo Souza da Silva Pontes6 volta à questão do 
Jacuípe e, novamente, associa-se a religião com a estratégia 
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governamental de manutenção da paz dos índios. O assunto passa 
para Silva Neves em 1839: mencionava que já havia capelão, mas 
necessitava-se de decência. Silva Neves informa quanto aos concertos 
da Capela, compra de utensílios e realiza um comentário sugestivo 
quanto à importância da Capela no meio dos índios. Não era 
necessário apenas atingir o imaginário mas, também, determinar 
local, manter monumento e solenidades. Ritos, culto, local eram 
necessários para que se tivesse a estabilidade do branco dentro do 
aldeamento: 

No lugar que tanto ensangüentou o fanatismo, 
cor.ivém, que um monumento decente seja garante, com 
povos rudes, e ignorantes, dos sentimentos religiosos do 
Governo, e ateste ao mesmo tempo a vossa gratidão por uma 
Religião, que com palavras de paz e consolação somente, 
pode concluir a obra da pacificação'. 

A partir de 1842 começam a aparecer a contagem da 
população indígena e a indicação dos locais de aldeamento. O 
Presidente da Província já se encontrava com a necessidade de 
nomear posições e, com isso, individualizava-se a localização 
indígena. Ao mesmo tempo em que individualiza, argumenta com a 
"degeneração da raça" . A estereotipação aliada ao preconceito ganha 
corpo. Era dito que em apenas quatro Municípios da Província 
existiam índios: Penedo, Palmeira, Atalaia e Porto Calvo. Justamente 
em Penedo, estava o aldeamento de Porto Real do Colégio e dele é 
dito uma síntese do que poderia ser consignado pela fala branca a 
outros grupos. Fatores expressivos que permanecem na mentalidade 
branca estão postos no texto, que poderia ser considerado como o 
primeiro espelho sistemático do preconceito e da estereotipação 
gerado em Alagoas: 

( ... ) compõe-se de 102 indivíduos do sexo 
masculino, e 98 do feminino já mui degenerados da 
primitiva raça. Foi-lhes concedida no Arraial de Porto Real 
sobre o Rio de S. Francisco uma data de terra de duas 
léguas de frente, e uma de fundo, mas esta propriedade 
nunca foi medida nem demarcada e hoje se acha invadida 
por muitos héreos confinantes. Diferentes sujeitos tem-se 
metido nas terras, apropriando-se de porção delas, e as 
desfrutam como próprias, sem o menor ônus; poucos 
vivem no arraial, e são insubordinados8

• 
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O argumento da mestiçagem está claramente posto; já não 
seriam índios e nem mais tinham terra pelo apossamento que já se 
havia realizado e, além do mais, ditos como insubordinados, sinônimo 
de arruaceiros, gente da desordem. Por seu turno, os índios de 
Palmeira eram chamados de pregu,içosos e, além do mais acusados de 
não desejarem participar de uma benesse branca: a escola. A geração 
nova - por não frequentá-la e nem aprender qualquer oficio - estava 
condenada a manter o passado e a atualidade da miséria9

• 

, 
Quadro 1 - lndios de Alagoas em 1842. População presente. 

Grupo Masculino Feminino 

Porto Calvo 102 98 

Palmeira 243 201 

· S. Amaro ** ** 
Jacuípe ** ** 
Total 345 

I< 

299 

** Significa ausência de dado. 

Quando se refere ao Santo Amaro, localizado nas bandas de 
Atalaia novamente não é consagrado o direito de propriedade sobre as 
terras. As invasões eram tidas como supostas no que encaminhava a 
existência de alegações mentirosas. Esses índios estavam à mercê do 
crescimento da cana de açúcar na região do Vale do Paraíba, em 
constante atrito com senhores de engenho. A Falla encaminha o , 
impossível: providências por parte do Juiz de Orfãos. A última a ser 
mencionada era a aldeia do Jacuípe, dizimada pela guerra enfrentada 
e contando apenas com 50 arcos10

. 

Não seria possível que o índio cuidasse de si mesmo e nem 
poderia existir felicidade fora dos marcos da sociedade branca. 
Possivelmente, tudo estaria eqüivalendo a afirmar a inexistência de 
espaço para a liberdade. A submissão. dos índios era perseguida da 
seguinte maneira: 

A experiência tem demonstrado que os índios, 
entregues a si mesmos são menos felizes, e menos úteis a 
sociedade, e que decrescem de uma maneira espantosa. A 
única maneira de conservarmos os primitivos habitantes da 
terra de S. Cruz e continuar-lhes a paternal administração 
com que foram as Missões estabelecidas, fazendo-se-lhes 
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apenas as pequenas correções, demandarem as alterações, 
que há sofrido a Legislação Geral. Sobretudo, Senhores, urge 
que se mande medir e demarcar as terras pertencentes aos 
Índios, e como eles não tem meios para fazer face a esta 
despesa, forçoso é que fixeis quantia precisa para isto, e que 
será depois deduzida dos arrendamentos dos sítios, e outras 
propriedades que se encontrarem dentro das terras em 
questão, e dos novos arrendamentos, que para o futuro se 
fizerem11

• 

-
No ano de 1844 aparece o que vem sendo considerado como o 

primeiro trabalho sobre a história de Alagoas; publicado no Rio de 
Janeiro; é um texto importante pelo fato de que anuncia algumas teses 
fundamentais para o desenvolvimento posterior da historiografia 
senhorial alagoana. Pouco fala sobre os índios, mas menciona dois 
pontos que para nós são importantes: Porto Real do Colégio e São 
Brás. A expressão que utiliza para Porto Real do Colégio, diz bem, 
embora rudemente, sobre a altura do extermínio: menciona que havia 
um resto de índio no Colégio12

• É deste ano, também, a Falia de 
Perreti, importante pelo arrazoado em que se empenha para 
demonstrar a impossibilidade do governo, mesmo que desejasse, , 
enfrentar de perto a situação dos lndios. 

Pedia que a Assembléia facilitasse a nomeação de curadores. , 
Não considerava viável o trabalho dos Juízes de Ortàos. Contudo, a 
Falia é toda sublinhada pelo preconceito que, na realidade, pode agora 
começar a ser clarificado: era a únicà forma viável para o estamento 
pensar o índio, pois dava um espaço aberto para todas as justificativas 
de ações contrárias à posse da terra. Inclusive, quando o governo 
esforçasse em realizar ações que considerava "justas" para com os 
índios, na realidade aponta para uma impossibilidade de cumprir a 
tarefa, praticamente sublinhando que era um tempo perdido, no que 
abria maior margem de manobra para o aviltamento. Menciona a 
possibilidade de salvar homens semi-bárbaros, incultos, indóceis, 
rudes, ignorantes; mas a salvação somente poderia ser dada pela fé 
católica representada pelos vigários e missionários. Era posto um 
mundo de vícios, hábitos criminosos. Por fim, transferia para a 
Assembléia o encontro de un1a saída, ela que estava representando 
justamente o interesse branco pela terra: 

( .. . ) esp·ero em vosso espírito tão fecundo em idéias 
luminosas ( ... ) depareis com remédios heróicos. capazes de 
tornar úteis a sociedade homens, que somente lhe são 
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prejudiciais, e de por obstáculo ao total aniquilamento da raça 
dos antigos habitantes da terra de Santa Cruz, raça esta 
robusta, válida, apta para a navegação, lavoura, e artes 
mecânicas, a qual por falta de braços nossos, os queremos 
buscar alheios em países estrangeiros para obviar o 
desaparecimento de nossa decadente agricultura13

• 

Está demonstrado pelo texto citado, que a pressão sobre o 
tráfico, embora ainda não tivesse atingido a sua plenitude, começava 
a forçar argumentos e, inclusive, ele atinge as propostas de 
colonização. O encontro de braços para a lavoura, segundo entendia o 
Presidente, estava com a massa de excluídos e, então, ele vai 
privilegiar o índio como o elemento que poderia intervir enquanto 
força-de-trabalho para. inclusive, recompor o quadro agrícola que 
estava sendo visto como decadente. 

' 
Em 1850, tem-se uma Falla pós-Praieira. Há uma breve 

indicação sobre alguns aldeamentos e é ressaltada a ignorância 
indígena. o fato de não conhecerem 44

0S primeiros rudimentos da vida , 
social". E enfático que haveria a salvação da ignorância pelo 
entendimento da fé católica e a civilização do índio é correlacionada à 
catequese. Não há uma preocupação enfatizada quanto à terra, mas, 
sem dúvida, ela estará nas entrelinhas 14

• No entanto, em 1851, o 
mesmo Presidente da Província traz a terra para o centro de sua Falia 
sobre os índios. 

Começa pelo preconceito; desta feita ele é ·traduzido na falta 
de trabalho. Os índios nada plantam, vivem das dádivas da natureza e 
mesmo assim ficam sem colher o que ela dá. Estamos diante, 
também, da figura dos embrutecidos: 

Nem sabem ao menos defender e conservar os 
terrenos que a Nação lhes permite desfrutar, e de grande 
parte dos quais já estão privados, ou a força, ou por meio de 
contratos leoninos. Mas como entendo que convém muito 
atender a sua educação civil e religiosa, tenho nomeada uma 
comissão especial composta dos cidadãos Dr. Silvério 
Fernandes de Araújo Jorge, Dr., Fernando Afonso Mello, 
Guilherme José da Graça e António da Silva Lisboa, para 
procederem um exame muito sério, não só no que diz respeito 
a seu número, e modo de viverem em cada aldeia, como 
também acerca dos meios mais condicentes a devolver entre 
eles quanto for possível, particularmente o amor ao trabalho1s. 
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No ano de 1852, o mesmo Presidente insiste na questão 
indígena e retoma o caso do Jacuípe. Trata da ausência da capelania 
no arraial e a necessidade de se manter o pasto espiritual como 
condição para que se atinja à civilização. Os índios deveriam ser 
civilizados e isso eqüivaleria a equalizaram-se hipoteticamente, com 
os brancos na medida direta em que o culto os integrasse16

• 
, 
E ainda o mesmo administrador que ao passar a Presidência 

para Manoel Sobral Pinto comenta sobre os índios. Lamenta nada 
poder ter feito pelos índios e imputa a responsabilidade à falta de 
recursos. Fere dois problemas radicais: demarcação e retomada das 
terras usurpadas. Reafirma que seria necessário muito recurso 
financeiro mas, segundo articula no aparente vazio das entrelinhas, 
isso de nada adiantaria. Era preciso ensinar aos índios; eles deveriam 
deixar de ser preguiçosos17

• , 

No ano de 1854, o poder começa a exercitar um mote que terá 
eco. O texto é aparentemente contraditório e demonstra o ensaio que 
se pretendia realizar. Primeiro, argumenta que não há mais índio a 
catequizar e isso eqüivalia a dizer que já estavam integrados à 
civilização. Remete, porém, em segundo plano, ao que falava o , 
Diretor dos Indios: era preciso capelão e mestres de primeiras letras. 
Era com isso que se adiantaria a "civilização dos índios"; esse 
adiantamento eqüivalia a acelerar a integração e ela corresponderia ao 
desaparecimento do próprio índio. 

Quadro 2 - Mapa da população indígena de Alagoas.1858 

Aldeia 
, . 
lnd1os 

Jacuípe 403 
Cocai 354 
Urucú 468 
Atalaia 222 
Santo Amaro 600 
Palmeira 296 
Limoeiro 110 
Colé~io 232 
Total 2685 

Na medida em que fala sobre a inexistência de índio a 
catequizar, lembra que, no entanto. existem aldeias no Jacuípe, Cocal, 
Urucú, Atalaia e Colégio com uma população, no total de 3.657 
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almas. Como se pode verificar, não mais necessitavam de 
catequização, mas estavam aldeados e aldeia significava, dentre 
outros pontos: terra. 

Aduz dois outros elementos significativos; em primeiro lugar 
refere que não são mais índios dado o grau de mestiçagem e, em 
segundo, afirma que essas aldeias na realidade eram valhacoutos para 
pessoas que desejavam escapar aos serviços da Guarda Nacional e, 
então, diziam-se caboclos. Na verdade, está dito que não eram mais 
índios e que as aldeias eram instrumentos de perturbação da ordem. 
Era necessário continuar a pressão, buscando hábitos morigerados e 
disciplinamento, aproveitando a população indígena inclusive para 
obras públicas e, também, para policiamento das matas. 

Essa Falla18 significava, efetivamente, um marco no 
encaminhamento da aniquilação da terra indígena e ela será retomada 
pelo sucessor de Saraiva. Ao tratar dos índios, logo no início, trabalha 
o argumento da mestiçagem e lança um outro de dificil entendimento 
se não for levado em conta a urdidura política: somente cem a Lei das 
Terras estariam salvas as terras indígenas19

• / 

Poucos anos após, 1858, a fala estava assente nos documentos 
" . 

oficiais. Angelo Thomaz do Amaral diz perante a Assembléia: 

Não há na província índios a conquistar nem a 
catequizar, o tipo primitivo dessa raça tem quase 
desaparecido, nas aldeias existentes pelas informações que 
tenho, encontram-se reunidas todas as raças em que se 
divide a população do país2º. 
" Angelo Thomaz do Amaral terá seus argumentos sobre 

mestiçagem repetidos em 1860 por Pedro Leão Velloso que informa, 
também, ter iniciado a demarcação do Urucú21

• No ano de 1862, 
durante a presidência de Antônio Alves de Souza Carvalho, em 
resposta a um inquérito conduzido pelo Império, tem-se o excepcional 
relatório do Bacharel Manoel Lourenço da Silveira22

, que havia sido 
comissionado para responder ás indagações imperiais. Esse relatório 
foi matéria de um instigante comentário por parte de Dirceu Lindoso. 
O comissionado nos informa que tribo existia em cada aldeamento e o 
tamanho da população deles. 

O Bacharel decide homogeneizar os índios nas Alagoas. Como 
se pode verificar haviam apenas Kariri e Xucuru; os primeiros eram 
universais e os segundos somente não estavam no Colégio; por outro 
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lado, ele praticamente argumenta que não havia índio de Alagoas, mas 
índio vindo para Alagoas. Esses mesmos Kariri que eram unipresentes 
teriam vindo de São Paulo com o Terço de Domingos Jorge Velho. 
Terminada a luta pelos Palmares, foram dispersando e alocando-se nas 
diversas aldeias. Desse modo, a universalização dos Kariri teria 
decorrido dos arcos do Terço. O segundo grupo em destaque também 
teria decorrido de migração. Os Xucuru teriam vindo de Pernambuco, 
enquanto os Karapotó e os Acunans que viviam em pequeno número no 
Colégio teriam migrado de Sergipe. 

Quadro 3 - População indígena de Alagoas em 1862 

Aldeia Almas Tribos 
Jacuíoe 367 Cariris e Xucurus 
Cocai 276 Cariris e Xucurus 
Urucú 467 Cariris e Xucurus 
Limoeiro 263 Cariris e Xucurus 
Santo Amaro 735 Cariris e Xucurus 
Atalaia 778 Cariris e Xucurus 

,, 

Palmeira 396 Cariris e Xucurus 
Colé2io 193 Caraootó, Cariris e Acunans 
Total 3175 

O Bacharel decide homogeneizar os índios nas Alagoas . 
. Como se pode verificar haviam apenas Kariri e Xucuru; os primeiros 
eram universais e os segundos somente não estavam no Colégio; por 
outro lado, ele praticamente argumenta que não havia índio de 
Alagoas, mas índio vindo para Alagoas. Esses mesmos Kariri que 
eram unipresentes teriam vindo de São Paulo com o Terço de 
Domingos Jorge Velho. Terminada a luta pelos Palmares, foram 
dispersando e alocando-se nas diversas aldeias. Desse modo, a 
universalização dos Kariri teria decorrido dos arcos do Terço. O 
segundo grupo em destaque também teria decorrido de migração. Os 
Xucuru teriam vindo de Pernambuco, enquanto os Karapotó e os 
Acunans que viviam em pequeno número no Colégio teriam migrado 
de Sergipe. 

Sobre o Colégio, diz o Bacharel que nada havia sido 
encontrado em termos de documentação. Sabia-se, apenas, que 
ocupavam terra de data, vinda dos jesuítas e que eram duas léguas de 
testa 'no rio e uma de fundo, onde colhiam arroz com abundância, café 
e algodão de boa qualidade. Seria o segundo em renda: 



Preconceito e terras. A fala oficial sobre as Alagoas 215 

. . . as rendas d'esta aldeia são provenientes dos 
arrendamentos das terras que lhe servem de patrimônio, 
podem produzir anualmente pelo menos quinhentos mil réis 
(500$000) porque tais terras estão quase todas habitadas por 
pessoas que pagam arrendamentos; além disto nelas existem 
várias lagoas; em quase todas plantam a mandioca e pelo que 
plantam em arroz, sendo que a renda da planta do arroz só é 
paga depois que o rendeiro finaliza a colheita, pois isso que é 
calculada a paga em proporção dos alqueires que colhe; é 
paga com o mesmo gênero cultivado e com isto muito cresce 
o produto de tais arrendamentos, máximo em anos de grande 
produção; somente em uma lagoa chamada Camaropim
Grande colheram os rendeiros d'esta classe até 22 de 
dezembro último mais de quinhentos alqueires. Existe além 
disso uma pedreira que de muito se arrenda pelo preço de 
cem mil reis (100$000)23

• 

O Bacharel inaugura o argumento: todos os índios são dois e 
nenhum é nosso: Kariri e Xucuru e todos vindos de fora, São Paulo e 
Pernambuco. No ano de 1869, tem-se o anúncio cabal de que tudo 
seria destruído. José Bento da Cunha Figueiredo Júnior diz à 
Assembléia que já havia avisado ao Império: as oitos aldeias 
deveriam ser extintas: 

Pode-se afirmar que já não existem na província 
índios que devam continuar aldeados e sob o regime de uma 
legislação especial . A raça mestiça, que n'alguns lugares se 
encontra, bem podia confundir-se na massa da população. 
( ... ). Já avisei ao Governo Imperial sobre a conveniência da 
extinção das aldeias que temos em número de oito24

. 

Quadro 4 - Almas e fogos nas aldeias das Alagoas. 1870 

Aldeia Almas Fo2os 
Atalaia 636 201 
Urucú 838 277 
St. Amaro 645 138 
Limoeiro 1 1 l 51 
Cocai 151 35 
Jacuípe 273 82 
Colégio 298 140 
Total 2952 924 
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Esse mesmo Presidente apresentava duas estimativas da área 
das aldeias; uma, do engenheiro Conrado de Niemeyer falando em 
1200 léguas quadradas e outra do engenheiro Krauess, falando de 650 
(de 3,000 braças). Nessas terras, convinha o Presidente, moravam os 
Cariris e os Xucurus migrantes mas concedia que, aqui e ali, 
poderíamos ter alguns descendentes de Caetés e Tabajaras. 
Mencionava a existência de oito aldeamentos; quanto ao Colégio 
falava de 148 fogos e 298 almas. 

O mesmo Presidente será taxativo em 1871. As aldeias eram 
fontes de conflito com os brancos em face de terras. Estava havendo 
conflito nas bandas do Urucú. Mante-las significava despesas para a 
fazenda pública e, além disso, já não existiam índios propriamente 
ditos; parte, inclusive, estavam trabalhando em estabelecimentos 
rurais e parte vivia na ociosidade25

• 

Todo este encaminhamento da liquidação dos índios explode 
no ano de 1872 na Presidência de Silvino Elvídio Carneiro da Cunha. 
Ele havia encaminhado expediente ao poder central, dando conta da 
situação dos aldeamentos e taxativamente apontando que somente 
eram fontes de conflito e despesas. A terra era o pomo da discórdia 
entre os brancos e, como ele dizia, os mestiços. A 17 de junho deste 
mesmo ano, saía aviso ministerial autorizando a que fossem extintos 
os aldeamentos. As terras deveriam receber medição e passarem ao 
domínio público.26 

Pelas Falas e Relatórios observa-se como ao lado da investida 
econômica sobre as terras, montava-se o preconceito que era, na 
realidade, um modo específico da construção da estratégia da 
dominação. Delineava-se uma figura índia para consumo branco, 
demonstrando-a como razão política. O principal objetivo consistia 
em anular o índio, dizê-lo inexistente. Acabando-se o índio, acabava
se a terra do índio que agora estariam devolutas, capazes de passarem 
formalmente para o patrimônio branco. 

Evidentemente a ·Lei de Terras havia sido um elemento 
branco na regularização fundiária mas a transformação das terras 
indígenas demoraria a consolidar-se: da lei à extinção dos 
aldeamentos tem-se mais de duas décadas de uma preparação que 
transparece nas Falas e Relatórios dos Presidentes de Província das 
Alagoas. A imagem do índio é uma preparação colonial, uma fixação 
imperial e uma continuidade republicana. 

. _._ 
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Um rancho Kariri-Xocó 
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