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A RESISTENCIA DOS l<ARIRI DE 
' """" MIRANDELA A DOMINACAO 

' 
SONIA DE ALMEIDA DEMARQUET* 

"Mas, dizem, o índio é preguiçoso, estúpido, 
bêbado, traiçoeiro e mau. Coitados! eles não 
têm historiadores; os que lhes escrevem a 
história ou são aqueles que, à pretexto de reli
gião e civilização, querem viver à custa de seu 
suor ••• ou são os que os encontram degrada
dos por um sistema de catequese que, com 
mui raras e honrosas exceções, é inspirada pe
los móveis de ganância ou da libertinagem 
hipócrita, e que dá em resultado uma espécie 
de escravidão que, fosse qual fosse a raça, 
havia forçosamente de produzir a preguiça, a 
ignorância, a embriaguez, a devassidão, e mais 

( . " V1CIOS ••• 

Couto de Magalhães 

1 - INTRODUÇÃO: Deculturação e- de
população entre os índios do Nordes
te (séculos XVI e XVII) 

Esse trabalho tem por finalidade analisar 
alguns dados relativos à etno-história dos ín
dios denominados Kariri de Mirandela, uma 
comunidade que habita secularmente o agreste 
baiano, vale do rio ltapicuru, no lugar chamado 
Ribeira do Pombal. Não se pode interpretar o 
momento por eles vivido hoje sem a necessária 
perspectiva histórica, já que esses indígenas 
se encontram em contato com a cultura cristã
ocidental desde os primórdios da colonização 
do território nordestino. 

O índio do Nordeste brasileiro foi o grande 
espoliado ao longo da História. Aquele que ha
bitava o litoral foi ilhado pelo colono ávido de 

terras: era o ciclo do açúcar que se expandia a 
partir do século XVI, ocupando territórios indí
genas e submetendo as populações tribais pela 
força. Ou aceitava o índio aquela situação ou 
optava pela resistência e pela migração rumo 
ao interior. Aquele que habitava o interior 
também foi alcançado pelas frentes pioneiras 
que se instalaram em busca de terras para o 
gado. O ciclo do couro no Nordeste cresceu e 
expandiu-se no século XVII às custas de vidas 
e terras indígenas. 

• 
E necessário dizer que, em consequência_ 

desse processo, os contingentes tribais esta
riam fadados à extinção, não fosse a atividade 
missionária e a sua própria capacidade de re
sistência. Mesmo assim desapareceram tribos 
inteiras, vítimas do colonizador e submetidas à 
lei do mais forte. Em pouco tempo se depopu
lou o litoral do Nordeste. Dentre as causas do 
desaparecimento do indígena como indiví
duo/ coletividade, etnia e cultura diferenciadas, 
havia a mudança da qualidade da vida; a misci
genação; o trabalho escravo; a guerra-justa 
amparada por lei; os conflitos intertribais incen
tivados pelo colonizador; as doenças de origem 
extraamericana; a destribalização. Em suma, o 
mundo repousava na dicotomia civilização
barbárie. A última estaria fadada a perder todas 
as lutas. 

A atividade missionária, salvacionista e 
etnocêntrica, contribuiu por outro lado para o 
enfraquecimento dos aldeados física e cultu
ralmente, embora fossem louváveis os esfor
ços de alguns padres para garantir-lhes a so-

* Etnohistoriadora, Pesquisadora da FUNAI, ex-professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. 
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brevivência e a terra, em meio a colonos e lati
fundiários hostis. 

A ação deculturadora foi resultante de em
penho empregado para tirar os índios da barbá
rie, transfonnando-os em fiéis vassalos e, por
tant.o, dignos da proteção da Igreja e do Estado. 
Dar a "catequese" e a "civilização" impostas, 
obrigando os grupos indígenas a aceitar os 
moldes de vida e comportamento da cultura 
cristã-ocidental. 

Mas houve missionários e missionários. 
Enquanto uns ficavam decididamente ao lado 
dos índios, enfrentando o poder do latifúndio, tal 
como aconteceu com os franciscanos e jesuí
tas do vale do São Francisco ao findar o século 
XVII, outros apoiaram as iniciativas dos todo
poderosos da Coroa e dos homens da terra, 
empenhados no aniquilamento das tribos nor
destinas. Assim, existiram aqueles que prea
ram índios, participaram de "guerras justas" e 
empregaram o trabalho do silvícola em proveito 
próprio. Há documentos que se referem ao fato 
de que, na guerra movida pelo filho de Duarte 
Coelho contra os indígenas do Nordeste, con
tou com o apoio de "um clérigo que se tinha por 
nigromântico". destruindo-os de tal modo que 
"desde o rio São Francisco até lá, [Pernambu
co], que são 50 léguas, não há povoação de ín
dios e fica agora sem nenhuma ajuda deles" 
(1 ). 

Outros problemas, no entanto, surgiram 
para complicar a vida do elemento indígena 
nordestino. Surtos epidêmicos liquidaram-no, 
quer vivesse em aldeamentos - o que propi
ciava a transmissão de doenças entre os al
deados - ou tribalizados. Assim é que em 1563 
houve surtos de peste na Bahia, confonne rela
ta Simão de Vasconcelos: 

"( ... ) o ano passado de 1563 passou ge
mendo toda esta capitania com uma quase 
peste, ou corrupção pestilenta, que tirou a 
vida a três parte dos índios (estrago mi
serável!). Entra o ano de 1564, e vemos 
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que entra com ele uma terrível fome, com 
nova mortandade, e não pequena angústia 
dos padres que das aldeias tinham cuida
do" (2). 
Não é de espantar, pois, o despovoamento 

verificado no litoral e interior nos séculos XVI e 
XVII. Além do mais as guerras contra france
ses e holandeses não pouparam os índios, 
principalmente aqueles que deram apoio ao in
vasor. 

Segundo Serrão, alguns grupos tribais, por 
terem-se aliado aos franceses no litoral da Pa
rafba para combater os portugueses, eram 
passíveis de escravidão (3). 

Na Bahia, em pouco tempo quase desapa
receu o índio do Recõncavo e das ribeiras do 
São Francisco. Para os que haviam sobrevivi
do à guerra-justa, à escravidão e às doenças, 
pressionados que foram pelos colonos e expul
sos de sua terra, restou a alternativa de fuga, 
daf os deslocamentos e migrações verificados 
entre certos grupos tribais. O indígena "logo se 
apercebeu do significado da conquista e da co
lonização, pois se viu diante da compulsão de 
se civilizar para não se tornar mártir. O civili
zar-se implicava em perda da língua, costumes, 
tradições, sangue. Enfim, era levado a mesti
çar-se, a falar o português ou a língua geral, a 
descaracterizar-se enquanto cultura autóctone. 
Assim, acaboclou-se o litoral e o sertão". (4). 

Ora, em má hora se viram os latifundiários 
e colonos de diverso naipe, posto que a mão
de-obra escrava representada pelos "negros 
da terra", os índios, escasseava a olhos vistos. 
Se podiam ser feitos escravos .através da 
"guerra justa", é patente que es.se recurso, 
empregado amiúde, contribuía igualmente para 
o despovoamento, causando a morte dos mui
tos resistentes e dos outros mais escraviza
dos. Uma das soluções encontradas foi "des
cer" índios do sertão para o litoral, onde o ciclo 
se repetia: trabalho escravo, alteração para pior 
da qualidade de vida, doenças, morte. T ai 

1 - José de Anchieta, Informação do Brasil e suas capitanias, São Paulo - 1964: 17. 
2 - Simão de Vasconcelos, Crõnlca da Companhia de Jesus, Petr6polis, 1977, vol. li: 101 
3 - Joaquim Verfssimo Serrão, Do Brasil filipino ao Brasil de 1640, São Paulo, 1968: 125 
4 - Sonia Demarquet. Grupos indfgenas do Nordeste, ln Plano Desenvolvimento Rural Integrado- Brasma 

-1982: 8-9 
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questão é bastante discutida e documentada 
por Hemming, no capítulo Disease and Sla
very de seu livro sobre a conquista dos índios 
brasileiros pelo colonizador. É justamente esse 

. autor que nos reporta ao célebre mameluco 
T omacaúna, cujo nome era Domingos Fernan
des Nobre, nascido em Pernambuco de pai 
branco e mãe índia. Conhecedor de trilhas e 
rios, de matos e caatingas, além de falar e pro
ceder como índio ou civilizado - um comporta
mento bicultural utilizado com êxito conforme 
as circunstâncias o exigiam -, fez parte de di
versas expedições de preia, no século XVI, in
clusive no sertão baiano: 

"( ... ) respeitado como caçador de escra
vos e mateiro entre os colonizadores, hon
rado como grande feiticeiro entre os indí
genas" (5), representa ele o símbolo do 
choque vivido pelo mameluco, entre duas 
culturas e etnias, tomando-se o algoz de 
seu próprio sangue. Esse dilema fez parte 
da vida de muitos mestiços e índios do 
Nordeste. \ 

No século XVI 1 a crise em tomo da 
carência de mão-de-obr~ se tomou crítica. 
Tanto assim que o governador geral da 
colônia, Diogo de Mendonça Furtado, de
clarando haver falta de índios na região vi
centina e pensando igualmente na situação 
do Recôncavo baiano, permitiu o desci
mento de silvícolas na capitania de São 
Vicente, destinando-os, igualmente, aos 
trabalhos da Real Fazenda. Um quinto das 
"peças" obtidas deveria ser-lhe enviado. 
"Houve porém, rigorosos protestos contra 
a exigência de quintagem dos índios des
cidos, percentagem que o Governador 
exigia para o serviço de Sua Magestade, 
sob a forma de remessa de gentio de São 
Vicente para o Norte" (6). 
Mas chegaram os holandeses a Salvador 

em 1624. A guerra pôs cobro às pretensões do 
governador e uma vez mais se viu prejudicada 

5 - John Hemming, Red Gold, London, 1978: 155-156. 
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a economia. Finda a invasão batava em 1625, 
de novo surge a necessidade de adquirir es
cravos por meio do tráfico interno: 

"A guerra desmantelara a economia baiana 
e a Câmara da Cidade do Salvador pedia 
ao Rei que lhe permitisse repovoar os en
genhos do Recôncavo por meio dos índios 
do sur'(7). 
A nova invasão holandesa de 1630-1654 

em Pernambuco, estendendo-se pelo litoral e 
interior nordestinos, também deixaria influên
cias nos destinos dos indígenas. Para come
çar, desde logo sentiram os invasores que, en
quanto eram dóceis os "brasileiros" ou índios 
Tupi, os Tapuia se caracterizavam pela rebel
dia e "ferocidade". Assim, buscaram atrair es
ses últimos por métodos brandos, preferindo-os 
como aliados do que como inimigos. Com 
agrados, presentes e bons tratos conseguiram 
os holandeses a colaboração dos Tapuia nor
destinos. 

"E logo começaram a sair com os holan
deses em tropas, ensinando-lhes os cami
nhos que êles não sabiam, e esquadri
nhando os matos, por entre os quais mui
tos moradores estavam escondidos com 
suas famílias, e alí os matavam e rouba
vam, não perdoando a mulheres nem a 
meninos... Começaram os moradores a 
cobrar tanto mêdo aos f ndios Caboclos, 
que mais os temiam que aos próprios ho
landeses ( ••• ) (8). 
Embora aos holandeses interessasse 

manter relações cordiais com os silvícolas, de
terminadas ações provocavam a insatisfação 
entre os índios. Uma delas era o poder conferi
do ao príncipe João Maurício de Nassau de 
forma a permitir-lhe a remessa de indígenas à , 
Africa ou América Espanhola, para combater 
os inimigos da Holanda (9). Com isso minguava 
o número de índios e aumentava a tensão. T an
to que em 1641 o ministro Eduardus, " encarre
gado de missionar em aldeias de nativos, con-

6 - Affonso de E. Taunay, História das bandeiras paulistas, S. P. - Brasília, 1975, 1: 3ó. 
7 - ld, lbid: 36 
8 - Frei Manuel Callado, apud Mário Neme, Fórumulas polfticas no Brasil holandês, S. Paulo, 1971: 183 
9 - Mário Neme, op. cit 187 
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figura melhor o fato ao declarar que o número 
de índios estava diminuindo muito "porque são 
levados a guerras no estrangeiro e por outros 
motivos" (1 O). 

Assim, aliando-se a esses novos fatores, 
os anteriormente citados, depreende-se o por
quê das desgraças que assolaram os índios no 
século XVII. Mas outro ciclo de infelicidades se 
inicia·ria após a expulsão dos holandeses em 
1654: a perseguição movida contra os conside
rados rebeldes ou que, de alguma forma, tives
sem demonstrado simpatia para com o invasor. 
Mesmo os índios habitantes do São Francisco 
devem ter sido alvo de violentas represálias por 
parte dos portugueses, visto que Maurício de 
Nassau, ao chegar às .margens daquele rio, ti
nha-os encarregado de vigiar aquelàs águas, a 
fim de impedir que "os portuguêses moradores 
da outra banda do rio de o atravessarem e que 
trucidassem aqueles que o tentassem" (11 ). 

Imediatamente após a rendição holandesa 
o governador Francisco Barreto de Menezes 
iniciou nova fase de perseguições contra os ín
dios, tendo a idéia de convidar bandeirantes 
paulistas para dar combate aos sublevados em 
território baiano, considerando que seria "Ser
viço a Sua Majestade" a luta "contra os inimi
gos da Bahia em benefício público da capitania 
e utilidade particular daqueles que viessem à 
presa do gentio que cativassem" ( 12), pedido 
esse feito e renovado ao longo de 1657 e con
cretizada a resposta afirmativa em 1658. A 14 
de outubro desse ano chegava à Bahia a expe
dição dos paulistas, que fracassou em seus in
tentos. Uma outra expedição saída de Santos 
em 1671 encetou campanha contra os ditos 
bárbaros Tapuia até 167 4, matando e aprisio
nando muitos. Aqueles feitos escravos por sua 
vez não resistiam, pois eram dizimados por 
doenças como varíola e sarampo (13). Os sur
tos epidêmicos eram constantes na vida colo
nial. Tanto que em 1688 um tipo de febre ama
rela denominada bicha se espalhou pelo Brasil, 
morrendo indiscriminadamente índios, negros e, 
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sobretudo, brancos. 
O quadro-resumo acima descrito reflete a 

realidade vivida pelos indígenas do Nordeste ao 
longo dos séculos XVI e XVII, buscando expli
car o porque da depopulação verificada e do 
comportamento assumido hoje pelos que so
breviveram ao extermínio. Os chamados rema
nescentes indígenas ar estão a demonstrar sua 
capacidade de resistir às pressões, à discrimi
nação, à invasão de suas terras ancestrais. As 
vicissitudes passadas pelos diferentes grupos 
tribais nordestinos nos séculos XVIII e XIX 
- não importam nessa parte do trabalho, pois 
passaremos a abordar especificamente o caso 
Kariri de Mirandela. 

li - fNDIOS DO SERTÃO NORDESTl
NO: OS KARIRI DE MIRANDELA 

Esta parte 'do trabalho, com modificações, 
é transcrição de outro de minha autoria, Gru
pos indígenas do Nordeste, anteriormente 
citado. (com modificações e complementação). 

Os indígenas que ocupavam e povoaram 
em priscas eras o sertão nordestino eram co
nhecidos como Tapuia, léxico Tupi significan
do bárbaro e capaz de distingui-los dos índios 
litorâneos. Estes últimos eram os portadores da 
língua dos homens ou abanh'êenga ou falan
tes do nheêngatO ou língua geral, en~uanto 
que os Tapuia eram tidos como possuidores de 
língua travada, gutural e inhumana pelos cronis
tas e missionários do século XVI. Embora os 
Tapuia fossem na sua maior parte interioranos, 
também foram alcançados por variadas 
pressões e deslocamentos vindos da faixa li
torânea, quer índios em fuga, quer portugueses 
à cata de riqueza, quer holandeses à procura 
da ampliação de suas fronteiras coloniais no 
Nordeste. T ai estado de coisas determinou, já 
no século XVII, sua maior aproximação/adap
tação ou extermínio diante do civilizado. 

1 o - Atas do Sínodo de Pernambuco, apud Neme, op. cit 188 
11 - Gaspar Barleus, apud Neme, op. cit 195. 
12- Taunay, op. cit.1: 117 
13- ld, lbid: 131 



NORDESTE INDÍGENA 

É preciso lembrar que a região geo
econômica do São Francisco foi também 
geoestratégica. Reportando-nos à época, é cla
ro que o domínio holandês no vale implicaria no 
domínio e sujeição de grande porção do territó
rio nordestino. Dominar uma região importava 
em submeter sua população aborlgine. Ora, a 
força das armas não determinaria por si só a 
sujeição do indígena ao poder branco. Era pre
ciso um "algo mais". Este se revelou através 
da atuação missionária dos "predikanten". Fra
cassada, dada a investida a posteriori do 
missionário católico. 

Eis que o indígena se amolda, se minimiza, 
se destrói ao longo de um processo de mudan
ça à força, compulsório e desestruturador. Mas 
permanecem secularmente as raízes de sua 
indianidade. 

O índio das ribeiras do São Francisco e 
regiões adjacentes recebeu dire~mente o im
pacto das correntes "civilizadoras": o holandês 
não se aprofundou por contingências históri
cas, mas seria seguido pelo missionário jesuíta 
ou/e capuchinho. O proselitismo fechou os 
olhos para detalhes importantes: não se con
vertia pela força, havia de se ouvir a voz pró
pria da gente. Mas pelo menos impediu-se seu 
extermínio. 

O latifúndio escravocrata/pecuário vindo 
após, (segunda metade do século XVll) -foi o 
grande inimigo das populações indígenas inte
rioranas do Nordeste. Extensiva a criação, 
ostensivo o extermínio do indígena. Restavam
lhe as alternativas de fuga, da "acomodação", 
do extermínio. 

O ciclo do gado contribuiu enormemente 
para o esfacelamento das sociedades tribais do 
sertão sanfranciscano, mesmo aquelas prote
gidas e defendidas pela iniciativa missionária. 
Sabe-se perfeitamente que, a despeito de 
quaisquer leis protetoras e defensoras dos ín
dios, falava mais alto o poder econômico. E 
pouco, ou nada, foi feito - a não ser a lei, no 
papel, em defesa dos interesses da parte mais 
fraca. 

14 - T aunay, op. cil 1: 153 
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Finita a invasão holandesa, iniciou-se todo 
um trabalho de trazer ao rebanho as reses de
sagarradas, fossem negros aquilombados ou 
índios rebelados. Assim, a segunda metade do 
século XVII viu crescer no Nordeste a re
pressão, eliminando os bandeirantes convoca
dos oficialmente tanto quilombos rebeldes - vi
de Palmares -, como índios incivilizáveis - vi
de a Guerra dos Bárbados. (século XVII). 

Submeteu-se o Nordeste à custa da 
violência. Assim, não espanta que aos mis
sionários coubesse a fatia de defender os ín
dios contra os luso-brasileiros sedentos de ter
ra e de sangue. Sangue indígena e negro, claro. 
Paira um silêncio respeitoso sobre esse ângulo 
da História pátria. 

Os Kariri, que ocupavam vasta extensão 
territorial do Nordeste, resistiram bravamente à 
invasão de suas terras pelos criadores de ga
do. Assim, confederaram-se para melhor en
frentar o inimigo comum. 

"No dizer de Borges de Barros em Ban
deirantes e sertanistas baianos, a chama
da Confederação dos Cariris, tapuias premidos 
pela expansão portuguesa, e entre os quais 
existiam muitos negros aquilombados, compre
endia tribos localizadas sobretudo no Ceará, 
Rio Grande do Norte, Parafba. Muito menos em 
Pernambuco, Alagoas e Bahia. 

Perto de vinte anos durariam as campa
nhas de sua repressão, a longa, porfiada e cru
delíssima Guerra dos aárbaros, cujas princi
pais ações parecem ter ocorrido nos vales do 
Açú e do Jaguaribe. Guerra índia a mais séria 
talvez ocorrida no Brasil" (14). 

Mas a resistência foi inútil, dado o aparato 
bélico e numérico dos homens arregimentados 
para combatê-los, mormente bandeirantes pau
listas experimentados nesse trabalho. Em con
sequência, "foram uns mortos, outros reduzi
dos a aldeamentos, outros agregados a fazen
das, fundindo-se e confundindo-se com os co
lonizadores alienígenas" (15). 

O contato com outros grupos tribais e com 
negros quilombofas influiu decididamente para a 

15 - Capistrano de Abreu, Caminhos antigos e povoamento do Brasil, Rio, 1930: 60. 
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Kariri. O certo é que esses índios se fragmen
tavam em vários grupos espalhados pelo 
sertão, dispersando-se ainda mais após o vio
lento ciclo de repressão que sobre eles se aba
teu ao findar o século XVII e inícios do XVIII. 

"Sob o nome genérico de T apuias anda
ram nos primeiros tempos confundidos 
com outros índios, que infestavam a região 
do seu domínio. Por isso mesmo ainda ho
je se torna difícil saber, com certeza, entre 
tantos nomes de tribos, quais eram os de 
origem Ka(iri, quais eram os Caraíbas e os 
Gés" (16). 
Diante do exposto anterio~ente, pode-se 

dizer que muito pouco restou ·dos Kariri en
quanto cultura tribal, embora permaneçam 
crenças, tradições e laços de interdependência 
mútuos garantindo-lhes a solidariedade grupal 
enquanto indígenas e, como tais, diferenciados 
da sociedade regional. A miscigenação, a des
tribalização e a imposição de valores exógenos 
conduziu à adoção das formas de ser e estar 
da sociedade dominante, acaboclando-se os 
indígenas. Mas mantêm-se coesos em tomo de 
sua indianidade e orgulham-se de suas raízes. 

1 - CLASSIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
ATUAL 

Os Kariri, quanto à língua, são classifica
dos como pertencentes ao tronco linguístico 
Macro-Jê, famma Kiriri, que compreende as lín
guas Kiriri e sabuyê e as formas dialetais 
kipéa e dzubukuê. A herança linguística pelo 
menos aparentemente se perdeu: hoje os re
manescentes são falantes de português. Em 
relatório apresentado ao Departamento de Pa
trimõnio Indígena da FUNAI, em 21 de agosto 
de 1968, o inspetor de índios Cícero Cavalcanti 
de Albuquerque diz: 

"Ainda existem índios dos mais velhos que 
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recordam numerosos vocábulos de sua 
língua primitiva, conforme consta um vo
cabulário anexo ao presente", sendo seu 
informante o índio João Domingos e obten-, 
do 125 léxicos. A época, o ancião contava 
quase com 90 anos de idade (17). 
Voltemos ao aspecto da classificação lin-

guística e também da localização desses índios 
segundo os estudiosos do assunto. Segundo 
Darcy Ribeiro: 

"(Kariri). Tronco linguístico extinto que 
compreendia os Kamaru, Dzubukuá, Kipea 
e Sapuya. Remansecentes Kariri, profun
damente mestiçados, tendo esquecido a 
língua e nada conservando da cultura, fo
ram desalojados da aldeia de Pedra Bran
cà, perto de Amargosa, na Bahia, fixan
do-se juntamente com restos dos Tupina
ki (?) em São Bento, nas cabeceiras do 
Catolé, de onde alguns passaram ao Posto 
Paraguassú do SPI, no município de ltabu
na, no sul da Bahia". ( 18) 
Também são poucas as informações ofe

recidas por Malcher, que assim se refere a es• 
ses índios: 

"Kariri (Abacatiára), integrados. Seus re;. 
manescentes vivem nas cabeceiras do rio 
Catolé, um pequeno grupo no Posto Para
guaçú em ltabuna, Estado da Bahia. Sob a 
denominação genérica de Kariri, são co
nhecidos vários grupos da região do Nor
deste, tais como: Kariri-Xocó de Olho d'Á
gua do Meio (Alagoas), Xukurú-Kariri de 
Porto Real do Colégio e Kariri, em Miran
dela, Estado da Bahia" (19). 
De acordo com o estudo de Eduardo 

Galvão, estão os Kariri dentro da área cultural 
XI, Nordeste, região fisiográfica constituída pelo 
vale do São Francisco, clima semi-árido (área 
abrangida pelo Polígono das Secas e, portanto, 
incluída na faixa de atuação da SUDENE) 

16- Diccionario Histórico, Geographico e Ethnográphico do Brasil, Rio, 1922, 1: 262 

17 - Cíc:ero Cavalcanti de Albuquerque, Relatório. Recife, 1968: 2 e 28. 

1 é- Darcy Ribeiro, Llnguas e culturas indlgenas do Brasi~ Rio, 1957: 78 

19- Josá M. Gama Malcher, Índios: grau de integração. •• , Rio, 1964: 261 
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Os Kariri de Mirandela localizam-se na 
atualidade - e seculamente - na região hoje 
ocupada pelo município de Ribeira de Pombal, 
Estado da Bahia. 

Encontram-se jurisdicionados à 3~ Dele
gacia Regional da FUNAI, ocupando a chama
da Terra f ndigena Kariri, formada por 
12299ha. demarcados. Habitam-na .1484 indiví
duos, distribuídos entre 5 aldeias. Por sua vez 
o jornal Porantim oferece um total de 1770 ín
dios Kariri em Ribeira do Pombal, esclarecendo 
que a terra, embora demarcada pela FUNAI em 
1981, se encontra invadida (20). O chamado 
Posto Indígena Kariri nasceu a partir do esta
belecimento do Posto Indígena de Tratamento 
Governador Góes Calmon em 1949, no distrito 
de Mirandela, município de Ribeira do Pombal, 
pelo extinto SPI. 

Sob o ponto de vista geográfico, corres
ponde a região onde está incluído o município a 
uma "zona de transição entre o sertão, semi
árido e o litoral úmido, evidenciando-~e a natu
reza semi-árida do seu clima, o que decorre da 
sua posição geográfica. 

"Observa-se, assim, ocorrer um período 
de estação seca com duração de quatro 
meses. A precipitação pluvial é escassa 
durante o ano, com índices nunca superio
res a 1 OOOmm. Em função dessas con
dições çlimáticas, aliadas aquelas de natu
reza pedológica, a cobertura vegetal apre
senta-se sob três aspectos: a floresta 
úmida costeira, a "Mata de Cipó" e o cer
rado cobrindo as superfícies tabulares" 
(21). 
Os efeitos da estiagem prolongada sobre a 

população regional estão presentes na literatu
ra histórica já desde o século XVII, um deles a 
dispersão dos moradores por falta de recursos 
básicos para sua subsistência. Mesmo os al
deamentos missionários sofriam com a seca, 
pois os índios neles residiam aJ)enas durante 
alguns meses, buscando em outras paragens o 
seu sustento nos períodos de carência. Tanto 

20 - PORANTIM, abril de 1982: 11 
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assim que o padre Antonio Vieira, em carta a 
el-Rei de 1 º de junho de 1691, dizia: 

ºSobre a Junta que se fez acerca da mu
dança da Aldeia Sacco de Morcegos, fui 
de singular parecer porque cada um é 
obrigado a dizer o que entende ( ••• ) a ne
cessidade de mudança se fundava em que 
os T apuias dó Sacco [Kariri de Mirandela], 
por falta de água e mantimentos só assis
tiam naquele sftio seis mezes por anno e 
nos outros seis se mettiam pelos bosques, 
a sustentarem-se da caça e frutos agres
tes, morrendo lá as crianças e catechu
menos" (22). 
Hoje a seca incentiva igualmente as mi

grações. Ribeira do Pombal funciona como polo 
de atração para os migrantes, embora fluxos 
migratórios existam rumo a São Paulo e à capi
tal do Estado. Mas, quais aves de arribação, os 
flagelados retornam à terra natal quando das 
primeiras chuvas. 

"Sob o ponto de vista econômico, vale 
destacar que a área mantém, prioritaria
mente, a atividade pastoril, secundada que 
é pela menos expressiva agricultura local. 
E ainda que tais forças econômicas sejam 
preponderantes no Agreste, sabemos, to
davia, que a região não mais desfruta do 
prestígio antigo, como zona pecuária" (23). 
A situação econômica dos índios está su-

bordinada, dentre outras, às causas apontadas 
acima. Os Kariri sofrem as consequências da 
seca. As famílias se dedicam à lavoura de sub
sistência e chegam a passar privações. Por is
so concentram-se em áreas onde haja água em 
relativa abundância durante o ano, como no lu
gar denominado Lagoa Grande: 

"A Lagoa Grande ( ••• ) é muito extensa e 
conserva água por muito tempo. Seca so
mente nos verões puxados, sempre cria 
piabas, traíras e outros peixinhos, habitan
do ar o maior número de índios, mas os 
particulares que moram no povoado de 
"Marcação" audaciosamente penetram 

21 - Consuelo Pondé de Sena, Introdução ao estudo de uma comunidade do agreste baiano, Salvador 1979: 
1~ ' 

22 - Vieira, apud Thereza Baumann, Resumo do Relatório Kiriri, Rio, 1982: 1 
23 - Pondé de Sena, op. cit 17. , 
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nessa Lagôa e pescam, motivando os ín
dios a perderem aquele meio de alimen
tação" (24) 
Mas o principal problema a afetar a vida 

sócio-económica da comunidade Kariri pren
de-se à invasão secular de suas terras pelos 
colonos e latifundiários. As faixas de compro
vada. fertilidade encontram-se sob o domínio de 
terceiros, o que se verá após. 

"Este fato, do ponto de vista da subsistên
cia indígena, assume grande importância, 
pois os índios apesar de legalmente serem 
os que têm direitos sobre as terras, de fato 
não podem dela dispor para trabalhar e 
produzir. São, por is·so, obrigados a traba
lhar faixas de terras de quase nenhuma 
fertilidade, o que se não surte efeito quanto 
a produtividade, serve para acirrar as 
tensões das relações sociais na região, 
pois o que os Kariri precisam é que lhes 
sejam assegurados os direitos de posse 
sobre suas terras" (25). 

2- DADOS SOBRE A CULTURA KARIRI 

Nas citações encontradas ao longo desse 
trabalho ora nos deparamos com a grafia Kariri 
ou KirirL Os índios de Ribeira do Pombal são 
chamados de uma ou outra maneira e não pos
suem auto-denominação. Já os Kariri de Mas
sacará se autodenominam Kaimbé. 

Em estudo realizado sobre os índios de Mi
randela, a pesquisadora Maria de Lourdes 
Bandeira assim se expressa: 

"A necessidade de levantamento exausti
vo de informes gerais sobre a tribo e leitura . . 

de todas as referências disponíveis des-
cobriu-nos a necessidade de opção entre 
as designações Kiriri e Kariri usadas indis
tintamente como denominação genérica 
(da famOia) ou especffica (de grupos}. O 
não termos notícias de reais diferenças de 
cultura entre os Kariri do Sertão e os do 

24- Cícero Cavalcanti de Albuquerque, relatório citado: 4 
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Rio São Francisco, a não ser de ordem 
linguística, levou-nos a eleger a denomi
nação Kariri, consagrada pela bibliografia 
especializada moderna" (26). 
Os Kariri de Mirandela, como os demais 

indígenas do Nordeste, são considerados inte
grados, o que significa dentro do Estatuto do 
lndio (Art. 4º, Ili): 

"Quando incorporados à comunhão nacio
nal e reconhecidos no pleno exercício dos 
direitos civis, ainda que conservem usos, 
costumes e tradições característicos da 
sua cultura". 
A situação presente, que possibilita classi

ficá-los como tais, é resultante de um processo 
histórico ao longo de séculos, quando duas cul
turas e etnias distintas, em confronto, estabele
ceram relações de domínio/sujeição até que 
uma delas se sobrepujou à outra e se impôs 
como dominante-no caso, a cultura dita cristã -
ocidental. Tais relações, pois, se estribam na 
desigualdade e se alicerçam no - etnocentris
mo e na dicotomia civilização - barbárie. Para 
o dominado, o índio, resta a alternativa de acei
tar o que lhe é imposto sem questionamentos, o 
que o leva à apatia, à submissão, ao Deus 
vult Assim, explica-se a categoria lndio "In
tegrado". Segundo Darcy Ribeiro, representa 
aquele que conseguiu sobreviver a despeito 
das pressões e compulsões seculares; que se 
incorpora à economia regional como mão-de
obra barata e disponível: 

"Em geral vivem confinados em parcelas 
de seus antigos territórios, ou, despojados 
de suas terras, perambulam de um lugar a 
outro. Alguns desses grupos perderam 
sua língua original e, aparentemente, ·nada 
os distingue da população rural· com que 
convivem. Igualmente mestiçados, vestin
do a mesma roupa, comendo os mesmos 
alimentos, poderiam ser confundidos com 
seus vizinhos neobrasileiros, se eles pró
prios não estivessem certos de que consti
tuem um povo à parte, não guardassem 

25 - Dolores C. Pierson e Antonlo F. Testa, Relatório de viagem à área indígena Kariri. Brasnla. 1982: 2 
26- Maria de Lourdes Bandeira, Os Kariris de Mirandela: um grupo indígena Integrado. Salvador, 1972: 

13-14. 
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uma espécie de lealdade a essa identidade 
étnica e se não fossem definidos, vistos e 
discriminados como "índios" pela popu
lação circundante" (27). 
Segundo o trabalho de Maria de Lourdes 

Bandeira, a partir de pesquisa in-loco, o povo 
Kariri é profundamente mestiçado em razão 
das contigências históricas vividas pelo grupo. 
Os traços negróides são bastante acentuados. 
Na região de Mirandela, as relações entre "ca
boclos" e civilizados ou "não-caboclos" são 
marcadas pelo preconceito de classe e pelas 
relações paternalistas. A despeito da mestiça
gem, tipos perfeitamente indígenas podem ser 
encontrados. Ainda persistem na região as 
marcas do coronelismo político, bem como se 
realimentam as desigualdades entre os ho
mens: 

"A separação é discriminatória. Tem ori
gem nas diferenças raciais e no conceito 
tradicional de superioridade étnica. A dis
criminação é afetiva, transmissível e 
transmitida de pais e filhos. Afetiva e emo
cional, pois há .caboclos que não possuem 
nenhuma característica física ou étnica 
particular. Confundir-se-iam perfeitamente 
com qualquer português da área, tão mes
tiço ou tão caboclo quanto aquele que dis
criminam" (28). 
Existem relações de compadrio entre "ca

boclos" e neobrasileiros, tentativa de os primei
ros terem acesso às classes superiores. Mas a 
troca de favores sempre beneficia os últimos, 
visto que o compadre índio se vê na obrigação 
de realizar serviços e pequenas tarefas, grátis, 
para o padrinho de saus filhos. É portanto, re
lação desigual e que aguça as contradições en
tre os dois grupos étnicos. Os estereótipos 
costumeiros marcam a visão do "branco" quan
to ao universo indígena: são os Kariri classifi
cados como indolentes, mentirosos, desones
tos, sem moral, imprevidentes, promíscuos, 
etc. Mas também são-lhes reconhecidas quali
dades tais como habilidade, criatividade, co
nhecimento da natureza e, principlamente, das 
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plantas medicinais. 
Forma de trabalho costumeiro é o bata

lhão espontâneo ou familiar, engrossado ainda 
por amigos e vizinhos solidários, partilhado a 
comida e a bebida quando da execução das ta
refas. Dividem-se segundo o sexo, em se tra
tando do trabalho. coletivo. É comum, nessa 
ocasião, a presença de um especialista ou pu
xador de cantos (cantigas de batalhão). 
Também à época da farinhada o trabalho é co
munitário, desde a cata de lenha até a fase da 
torrefação da farinha. Os índios compram e 
vendem nas feiras locais, principalmente em 
Ribeira do Pombal. O artesanato constitui-se 
em fonte de renda suplementar para o grupo, 
destacando-se a cerâmica (especialização fe
minina, atribuição das louceiras), e a cestaria 
(trançado em fibra de ouricuri, caroá, sisai, con
fecionando-se cestos, caçuás de cipó, arupe
mas, abanos). Tanto homens quanto mulheres 
dedicam-se a esta última atividade. 

A agricultura rende algum fruto, mas com 
muitas dificuldades. Planta-se mandioca, 
feijão, milho. As secas periódicas influem nega
tivamente sobre a produção. O abastecimento 
de água se faz nos olhos d'água, nas cacim
bas, açudes, lagoas das circunvizinhanças. 
Existem poços distantes perfurados pela SU
DENE e pelo DNOS. O transporte do líquido é 
feito tanto pelas mulheres como pelos aguadei
ros locais. Ainda há, embora mínimas, possibi
lidades de coleta: umbu, caju, mangaba, pinha, 
ouricuri, caroá, jatobá, pau-d'arco, jenipapo do 
mato, peroba, entre outros. 

A cultura própria ou ancestral dos Kariri, 
pelo menos ao que tudo indica, deixou de exis.;. 
tir há muito. São índios aculturados, que nem 
mesmo puderam conservar a língua ou o diale
to peculiar. Tal perda se reflete negativamente 
sobre seu universo místico-religioso, pois im
pede a comunicação com os espíritos, os en
cantados, que são "sêres invisíveis, vivos, do
tados de excepcionais poderes sobre a nature
za, a vida, a morte, a doença, a prosperidade e 
a riqueza" (29). Hoje sua religião integra o sin-

27 - Darcy Ribeiro, Os índios e a civilização, Rio, 1970: 433-434 
28 - Maria L. Bandeira, op. cit.: 35-36 
29 - ld. ibid: 79 
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cretismo afro-índio-católico encontradiço no 
sertão nordestino. 

·Têm os Kariri plena noção das causas de 
seus males presentes, atribuindo-os ao esface
lamento de seu mundo ancestral: 

"Atualmente os encantados maltratam 
mais que ajudam. Apontam como causa o 
abandono progressivo das tradições por 
parte dos mais jovens, sua pouca fé e indi
ferença e a perda da língua. Justificam os 
encantados com a ressalva de que a culpa 
lhes cabe porque ficaram tolos, não con
servaram o saber dos antigos. Não fôsse 
isto, dominariam os portuguêses, expulsá
los-iam de suas terras. Seriam ricos. Con
trolariam o meio ambiente, trabalhariam 
menos e não teriam tantas doenças. Não 
haveria pragas has roças, nem falta d'água 
ou sêcas prolongadas. Só teriam, em tro
ca, de cumprir as obrigações devidas aos 
encantados" (30). 
T ai pensamento reflete os dramas vividos 

por um povo indígena dito integrado, tendo per
dido os valores próprios e ao mesmo tempo 
sentindo-se discriminado e minimizado pela so
ciedade regional. 

Se os índios ainda falassem sua língua, se 
as novas gerações conservassem o modus 
vlvendl tradicional perdido, teriam o poder de 
enfrentar o mundo hostil, sob a proteção dos 
encantados. Mas resta-lhes muito pouco da 
cultura que se foi, decorrente de um processo 
violento de esbulho e sujeição. A despeito de 
terem-na perdido, no entanto, de terem-se mis
clgenado, não se pode negar sua condição de 
índios e nem a consciência de se reconhece
rem como gurpo étnico diferenciado e como 
descendentes de uma sociedade tribal que, ao 
longo dos séculos, sofreu as agruras da escra
vidão, da diáspora, das perseguições, do ex
termínio. Assim se realimenta e se fortifica sua 
indianidade. 

30- ld. lbld: 81-82 

31 - Dlcclonarto, 1: 262 

NORDESTE INDÍGENA 

3 - RESUMO HISTÓRICO SOBRE OS 
KARIRI DE MIRANDELA 

Segundo o Diccionario Histórico, Geogra
phico e Ethnografico do Brasil, Carirf é corrup
tela de Kirirí, termo que em tupi antigo significa
va calado,silencioso. Acrescenta que a área 
ocupada pelos índios que recebiam tal denomi
nação compreendia pequenas faixas litorâneas, 
além de uma preferência pela zona do sertão 
nordestino: Serras da Borborema, Carirfs Ve
lhos, Carirf s Novos, vales e ribeiras dos rios 
Jaguaribe, Assú, Apodi e Acaracu, bem como 
terras marginais e ilhas do São Francisco (31 ). 

A partir da chegada dos portugueses, ini
cia-se para esses índios toda uma fase de mi
grações, deslocados que forma de suas terras 
pelos índios Tupi, por sua vez desalojados e 
pressionados pelos colonizadores europeus. 
Os Kariri também devem ter ocupado faixas da 
orta marftima do Nordeste, conforme estudo de 
Capistrano de Abreu: 

"Os Carirís, pelo menos na Bahia e na an
tiga capitania de Pernambuco, já ocupa
vam a beira-mar quando chegaram os 
portadores da língua geral [T upi]. Repeli
dos por estes para o interior, resistiram 
bravamente à invasão dos colonos euro
peus, mas os missionários conseguiram 
aldear muitos e a criação de gado ajudou a 
conciliar outros" (32.) 
Na primeira metade do século XVII esses 

índios das ribeiras e sertões do São Francisco 
vão ser alcançados pelos expansionismo ho
landês. Enquanto os "brasileiros" ou Tupis so
frerão a influência dos "capitães de aldeia" fla
mengos, que tinham como principal atribuição" 
animá-los para o trabalho e dirigí-los na melho
ria das plantações e conceder-lhes permissão 
pa(a trabalhar para senhores de engenho, veri
ficando que não sejam vítimas de enganos mas 
que o seu trabalho lhes seja pago" (33), os ín-

32- Caplstrano de Abreu, Capftulos de História Colonial (1 500-1800) Rio, 1954: 56. 

33 - A. van der Dussen, apud Mario Neme, op. cit 178 
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dios T apuias se rebelavam e se insubordina
vam, sendo considerados pelas autoridades 
holandesas um problema a ser resolvido. A 
Companhia das Índias Ocidentais - WIC - de
sejava sua conversão religiosa, como forma de 
refrear sua violência, mas outras autoridades 
pensavam de forma distinta: 

"Para essa desenfreada comunidade ( ••• ) 
uma escravidão branda e legalmente regu
lada não seria me'lhor do que a liberdade 
ilimitada para a qual não estão ainda pre
parados? Os Tapuias devem estar sujeitos 
a uma nação civilizada, porquanto doutro 
modo só males poderão causar'' (34). 
Passado o tempo dos flamengos, surge a 

fase de conversão missioanária católica, além 
de vários atos de violência e repressão contra 
os Kariri, mormente aqueles que não aceitaram 
nem a invasão de suas terras, nem o trabalho 
escravo. Muito desses índios, deslocados ou 
em fuga após a expulsão dos holandeses, des
ciam o litoral e atacavam os colonos. Os T ere
membés ou Tremembés, que ocupavam o lito
ral desde o rio Gurupi até a foz do Camocim, 
foram exemplarmente castigados pelos portu
gueses, pela sua rebeldia, tendo sido o massa
cre comandado por Vital Maciel Parente em 
1679. Já os Kariri conhecidos como lcós, que 
habitavam a região do rio dos Peixes (limites 
Ceará-Paraíba), confederaram-se com outros 
grupos Kariri, para fazer d~saprecer os civili
zados da região, isto no princípio do século 
XVIII. Em consequência, foi dado à luz o Regi
mento de 20 de outubro de 1708, mandando fa
zer guerra contra as nações lcó, Cariri, Cariú e 
Caratiú, até destruí-las ou então escravizar os 
índios capturados vivos (35). 

A presença missionária entre os Kariri teve 
seus aspectos positivos, um deles o apareci
mento de documentação da mais alta importân
cia para o conhecimento da cultura daquele po
vo. Podemos citar, por exemplo, o Catecismo 
na língua Karir~ da autoria do padre Bernardo 

34 - Hermann Watjen, apud Neme, op. cit.: 191 
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de Nantes, publicado em Lisboa em 1709; 
o Catecismo da doutrina cristã na língua 
brasnica da nação Kiriri, tendo como autor o 
padre Luigi Vicenzo Mamiani, editado em Lis
boa em 1698, além da celebrada obra Relação 
de uma Missão no rio São Francisco, do 
padre Martinho de Nantes, cuja primeira edição 
veio à luz em 1706, França. 

Missionaram entre os Kariri capuchinhos 
franceses e italianos, bem como jesuítas portu
gueses. As· missões francesas tiveram início a 
partir da segunda metade do século XVII. Os 
Jesuítas, ao contrário dos capuchinhos france
ses - que erigiram aldeamentos nas ilhas e 
margens do São Francisco preferencialmente 
-, buscaram construir suas missões no interior, 
zona do sertão, se bem que erguessem outras 

' às margens do São Francisco. As missões je-
suíticas de Natuba, Canabrava, Saco dos Mor
cegos e Geru correspondem as localidades 
atuais de Nova Soure, Ribeira do Pombal, Mi
randela e Jeru, respectivamente. 

Segundo Oliveira Vianna, os Kariri baianos 
"foram aldeiados mais ou menos em 1650 pelo 
padre João de Barros; os Capuchinhos france
ses aldeiaram outros no S. Francisco e na Pa
rahiba" (36). A atual Mirandela tem origem jus
tamente no aldeamento de Saco dos Morcegos, 
estabelecido pelos jesuítas, sendo o padre ci
tado o seu fundador. Em 1691 o missionário 
Antonio Vieira, em carta ao rei de Portugal 
(1 /6/1691 ), fala acerca da missão ou aldeia de 
Saco de Morcegos, dizendo que os índios, "por 
falta de água e mantimentos", só ficavam no lu
gar durante seis meses, dispersando-se nos 
outros por necesidade, em busca de caça e da 
coleta indispensável à sua sobrevivência (37). 

Nesse ínterim, fazia-se a cada dia mais 
forte o latifúndio escravocrata dos Ávila na re
gião, ocasionando sobressalto para os padres 
e problemas para os índios aldeados. O que 
estava em jogo era a terra dos indígenas e 
também sua liberdade. Os mOctos de subjugá-

35 - Diccionário Histórico, Geographico e Ethnographico do Brasil, 1922, vol 1: 265. 
36 - td., lb.: 263 - Segundo Serafim Leite, e a Enciclopedia dos Municípios Brasileiros, as aldeias de Saco dos 

Morcegos e Canabrava foram estabelecidas pelo Pe. Joáo de Barros em 1667. 
37 - Carta de Vieira, anexa ao Relatório de Thereza Baumann sobre os Kariri de Mirandela, 1982. 
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los ao poder dos senhores da Casa da Torre 
eram vários. Assim, índios das margens do 
São Francisco considerados amigos, melhor 
dizendo, submissos ao colonizador, foram re
quisitados para seguir rumo a Palmares 
(1687-1694), comandados por Francisco Dias , 
de Avila, para lutar contra os negros rebeldes. 
Terminada a guerra de extermínio em Palma
res, participantes e vitoriosos da luta deram iní
cio às solicitações de mercês às autoridades 
reais, no caso sesmarias. As petições de ter
ras, ao findar o século XVII, referem-se amiu
dadas vezes à situação dos suplicantes como 
colaboradores na guerra dos Palmares: 

"Dizem ( ••• ) que elles tem servido a S.M. 
que Os. GE. tanto de soldados como de 
Officiais da Ordenação com muit8/satis
fação e assistência de suas pessoas . e 
escravos nas entradas dos Palmares 
sem que até o presente tivessem remune
ração alguma de seus serviços nem datas 
de terras em que pudessem viver e por
quanto há terras de voluto no termo da dita 
povoação ( ••• ) seja servido fazer-lhes 
mercê aos suplicantes dar-lh'as de datas e 
sesmarias". (38). .. 
As terras interioranas do Nordeste foram

se tornando mais e mais ocupadas pelo gado e 
seus donos, passando a reduzir-se, sensivel
mente, o território imemorial indígena. Logo os 
missionários jesuítas, defendendo os seus e os 
interesses dos índios, iriam entrar em choque 
com o latifúndio e seus asseclas, curraleiros, o 
que intranquilizaria durante anos o sertão. Nas 
missões do sertão baiano os conflitos com a 
casa da Torre se aguçaram no final dos anos 
seiscentos: 

"( ••• ) esta .Casa [Ávila} laborava de se crer, 
pelo facto de ter as terras de sesmaria, , 
que também era senhora dos lndios que a 
habitavam, como se fôssem servos da 
gleba. Não consentindo que eles desces
sem para as Aldeias de catequese, nem 
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permitindo que os missionários se estabe
lecessem e organizassem Aldeias nas 
suas terras, vinham a dispor praticamente 
dos índios, como se fôssem seus escra
vos" (39). 
Os fidalgos da Casa da Torre, praticando 

violências contra as missões, contribuíam para 
o aumento das tensões sociais no sertão, com 
repercussões a nível da Corte em Lisboa. Em , 
1669 Garcia de Avila destruiu residências e 
Igrejas de ltapicuru e Jeremoabo, bem como a 
Igreja dos Caimbés, isto porque tinham sabido 
os latifundiários que o padre Jacobo Rolando ia 
pedir ao rei terras para os índios, equivalendo a 
três léguas por aldeia (40). ·continuaram as 
demandas e disputas entre uns e outros, até 
que a 23 de junho de 1697 são designados pa
ra dirimir dúvidas os desembargadores Antonio 
Rodrigues Banha e Belchior Ramirez de Carva
lho, que solicitaram às"' partes em contenda os 
documentos que lhes legitimassem as posses. 
Os jesuítas, por falta de segurança e sofrendo 
pressões, tinham deixado os aldeamentos e 
não desejavam retornar ao convívio dos aldea
dos enquanto não se resolvesse o caso. O rei 
mandara instaurar processo crime, mas os pa
dres não quiseram apresentar-se como partes, 
ao que el-Rei argumenta a 11 de fevereiro de 
1700 que, "embora os Padres não queiram ser 
partes nesta causa, contudo como se conside
ra delito, na forma e modo, prossiga o processo 
para se castigarem os culpados como merece
rem as suas culpas" (41). 

"Tornou el-rei ( 11 de fevereiro de 1700) a 
recomendar que, embora desistissem os 
padres de ser partes na causa, prosse
guisse esta até se apurarem as culpas. E 
não tardou em baixar o alvarê, de 23 
de novembro de 1700, que dava a ca
da rnissão uma légua em quadra para 
sustentação de fndios e religiosos, 
confirmada pela lei de 4 de junho de 
1703 ( ... )'' (42). 

38 - Governo de Pernambuco, Documentação H lst61ica Pernambucana. Sesmarias, Recife, 1954, 1: 13-14 
39- Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasi~ Rio-Lisboa, 1945, V: 284 
40 - ld., lbid. V: 284 
41 - ld., lbid., V: 306 
42 - Pedro Calmon, História da Casa da Torre, Rio, 1958: 121. Grifo meu. 
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Assim, o alvará em forma de lei de novem
bro de 1700 surgiu para aliviar tensões no 
sertão, assegurando-se a posse da terra - 1 
légua em quadra - aos índios aldeados, caben
do o usufruto da mesma também aos Missioná
rios. Que cada aldeia assim beneficiada tivesse 
ao menos cem casais de índios; que aumen
tando a população poderiam ser constituídas 
novas aldeias de cem casais, dando-se sem
pre a cada uma légua de terra em quadra. É 
inegável que, já existindo Saco dos Morcegos e 
não tenham sido transferidos seus moradores 
para compor outro aldeamento com cem ca
sais; que a ordem era que se desse uma légua 
de terras às aldeias; que os Kariri, a despeito 
da depopulação sofrida pós-contato, consti
tuíam um grupo tribal numeroso na região -
quando os jesuítas deixaram a aldeia em 1758 
era Saco dos Morcegos habitada por 960 índios 
(43) - e, ao findar o século XVII a população 
aldeada naquelas partes pelo padre João de 
Barros, distribuída entre cinco missões, era 
formada por 3900 almas (44), - Saco de Mor
cegos não escaparia à regra. Assim, embora o 
alvará fosse geral e não específico; existisse a 
aldeia de Saco de Morcegos desde antes do 
fim do século XVII, com continuidade de habi
tação permanente naquele local até nossos 
dias; fossem os Kariri numerosos naqueles 
sertões, conforme o atesta a população de 
3900 indivíduos ao findar os anos seiscentos, 
não se pode excluir o aldeamento de Saco dos 
Morcegos do rol daqueles beneficiados com 
uma légua em quadra, por força do alvará em 
forma de lei de 1700. Segundo Willeke, 

"Era praxe constituir aldeias com cem 
famílias, cuja população contava com 
375-400 pessoas,, (45). 
Além do mais, o citado alvará de 1700 tor

nou-se a base para concessões de terras a ín
dios aldeados, como se verifica em trecho de 
carta régia de 22 de novembro de 1758, onde 

43 - Serafim Leite, op. cit. V: 291 

44 - ld., ibid., V: 295. 
45 - Venâncio Willeke. op. cit 109. 
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se dispõe sobre o aldeamento de Geru, na co
marca da cidade de Sergipe de El-Rei, elevan
do-o à categoria de vila e declarando livres os 
índios: 

"( ••• ) e sucedendo não possuam os lndios 
terras algumas ao menos daquelas que 
abaixo se declaram, neste caso regulareis 
o termo da nova Villa e confins pelas ter
ras, que logo dareis aos lndios na for
ma determinada pelo alvarã de 23 de 
novembro de 1700, cuja copia mando 
se vos entregue, metendo-os sem 
demora de posse delas( ••• )" (46). 
Mas continuaram as invasões de terras 

indígenas, malgrado a lei. E, embora se pense 
que uma légua em quadro abrigasse condig
namente as famílias aldeadas, tal não devia 
acontecer: 

"Os missionários queixavam-se frequen
temente sobre a invasão das terras das 
missões, e sobre as devastações causa
das pelo gado dos fazendeiros. Os índios 
queixavam-se de que não podiam 
criar gado suficiente, porque a légua 
quadrada não comportava mais do 
que oitenta famnias e uma população 
de mais de trezentas pessoas". (47) 
Do trecho acima citado deduz-se, em pri-

meiro lugar, que as invasões das terras e 
violências contra os índios foram uma constan
te, por mais que os defendessem os padres e a 
legislação; em segundo, a légua em quadro 
atribuída aos indígenas nos termos do alvará de 
1700 não bastava a seus moradores, pois era 
insuficiente para a subsistência de cem 
casais, 'ªnão comportava mais do que oi
tenta famnias". 

O aldeamento de Saco dos Morcegos, a 
despeito dos problemas e pressêos de variada 
natureza, persistiu no tempo e no espaço. Não 
há o que questionar sobre esse aspecto. É far
ta a documentação obtida por Baumann e ane-

46- Felisbelo Freire, História de Sergipe, Petrópolis, 1977: 212 Grifo meu. 
47 - Wllleke, op. cit.: 107, Grifo meu. 



30 

xada a seu relatório (48). Também é inques
tionável a documentação oficial no que diz res
peito à doação de uma légua em quadro aos ín
dios aldeados, a partir do alvará em fonna de lei 
e confirmado reiteradamente a posterior~ con
forme se vê no Regimento de D. Fernando 
José de Portugal, vice-rei e Capitão-General de 
Mar e Terra do Estado do Brasil em seu caprtu
lo 5º, do ano de 1804: 

110uanto às terras que devem possuir 
os que estão aldeados, para a sua 
sustentação e de seus missionários, 
o Alvarê em forma de Lei de 23 de no
vembro de 1700, declara a posição 
que se deve conceder a cada uma 
das aldeias de missões" (49). 
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, conti

nuaram as invasões do território Kariri e as ar
bitrariedades de que eram alvo os índios seus 
moradores. Confonne a praxe, faziam-se leis 
protetoras que, na realidade, não eram sequer 
respeitadas pelas autoridades incumbidas de 
fazê-las cumprir, confonne o atesta a trans
crição abaixo: 

"De grande proteção carecem os lndios 
aldeados a muitos anos, porque suas ter
ras andam usurpadas pelos poderosos do 
lugar. As Gamaras e os Vigarios que 
poderiam lembrar suas urgencias. 
aquelas no temporal, e estes no espi
ritual, são às vezes quem lhes causa 
danos, pois alguns diretores d'ín
dios se queixão de que as Camaras, 
outros que os Vigarios, lhes tem 
uzurpado suas terras sob diversos 
pretextos e nenhum beneficio lhes fa
zem: 
Os juízes d'Órfãos com raríssimas ex
cepções nada tem praticado, que redunde 
em proveito desta classe de indivíduos ca
recedores de todo o favor do Governo" 
(50). 
Ora, prova-se assim que, confonne a pra-
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xe do século XIX, o paternalismo em vigor a 
partir do regimento das Missões de 1845 não 
foi suficiente para coibir abusos. Embora hou
vesse a preocupação do governo imperial em 
defender o indígena brasileiro, as assembléias 
provinciais e os cofres públicos eram estre
mamente avaros e parciais no tocante ao tema, 
dado o compromisso dos legisladores com o la
tifúndio. Assim, o índio via a cada dia aumenta
rem as invasões do seu território, num flagrante 
desrespeito à lei, confonne o demonstram as 
sucessivas queixas ao Governo, por parte dos 
índios e seus diretores. 

Desta fonna, não espanta que a situação 
precária da terra indígena Kariri, sujeita à in
, vasão e à diminuição de seus contornos - a 
despeito da lei - desde o século XVII, tenha 
chegado ao século XX ainda em disputa. Tanto 
que, em 1976, infonnação da FUNAI se refere 
às seguintes questões: 

"A área do PI demarcada como sendo de 6 
Kms em torno da vila de MIRANDELA está 
muito invadida. Pouco resta aos índios, 
que são ameaçados a ponto de, mesmo 
nas áreas em seu poder, deixarem de abrir 
roças por receio de vir alguém se apresen
tar como dono e impedir o trabalho" (51) 
Vê-se que o problema da terra Kariri se ar-

rasta há séculos. Urgem soluções para que os 
conflitos não atinjam proporções que levem a 
crises mais sérias e não demonstrem uma vez 
mais que o índio, a despeito da lei, perderá, 
sempre que esteja em jogo a terra ancestral. 

Ili - A TERRA DOS fNDIOS KARIRI DE 
MIRANDELA 

Os conflitos em tomo da terra Kariri, bem 
corno dos demais indígenas aldeados a partir 
do século XVII, na Bahia, tiveram início na dis
puta entre missionários - defensores dos inte
resses dos índios - e latifúndio pecuário. T ai 

48- Thereza de Barcelos Baumann, Relatório sobre Kariri de Mirandela, Rio de Janeiro, 1981. 
49 - ld., lbid.: 7 
50- Fala do presidente da Província da Bahia, 2 fevereiro de 1947: 14, apud Baumann, Relatório cit., documenta-

çao anexa. - Grifo meu. • 

51 - FUNAI - Relatório sobre o PI Kiriri, Brasnia, 26 de maio de 1976: 2 
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crise se aguçou ao findarem os anos seiscen
tos, a ponto de o rei de Portugal expedir o fala
do alvará em forma de lei de 23 de novembro 
de 1700, reiterados seus termos em legislação 
posterior. A lei,. no entanto foi insuficiente para 
pôr cobro às investidas dos grandes e peque
nos pretensos proprietários, daf as sistemáti
cas e sempre denunciadas invasões do territó
rio indígena ao longo dos séculos. 

A légua em quadro concedida aos aldea
mentos dos anos setecentos - existia e persis
tia Saco do Morcegos, à época - não bastava 
à população indígena, pois seria suficiente ape
nas no caso de o aldeamento ser constituído 
por, no máximo, oitenta casais. Tal situação era 
bem um reflexo da tradição fundiária implantada 
na Colônia Brasil pelo português, onde a terra 
dava poderes e conferia nobreza aos seus 
possuidores. Valia mais quem detivesse mais 
terras nas mãos. O índio sequer entrava em 
cogitação, dado seu caráter de bárbaro e, por
tanto, elemento "inferior". A fome de grandes 
extensões territoriais a serem concedidas pela 
autoridade era maior que a capacidade de 
ocupá-las: . 

"As concessões das sesmarias, na maio
ria dos casos, restringiam-se, portanto, 
aos candidatos a latifúndios que, afeitos ao 
poder, ou ávidos de domínios territoriais, 
jamais, no entanto, poderiam apoderar-se 
materialmente das terras que desejavam 
para si" (52). 
Findo o regime de sesmarias pela Reso

lução de 17 de julho de 1822, inicia-se para os 
índios um novo período de espoliação e in
vasões de seu território tribal por parte de pos
seiros, verdadeiros "proletários da gleba" se
gundo Paula que, na condição de sem terra, 
seu único recurso era "ocuparem algum trato 
de terra menos produtivo ou mais difícil de 
amanhar, e por isso deixado devoluto, ou 
então, internarem-se pelo sertão adentro, à 
procura de terras brutas, que, essas não inci
tavam a cobiça dos abastados" (53). 

53 - ld., lbid.: 16. 
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E assim se fez ao longo de anos, até ser 
promulgada a Lei de Terras de 1850, quando o 
Estado quis por bem normatizar o regime da 
propriedade no Brasil. (Lei nº 601, de 18 de se
tembro de 1850). Quanto às chamadas terras 
reservadas, foram regulamentadas na dispo
sição contida nos artigos de números 72 a 75, 
do Decreto nº 1318, de 30 de janeiro de 1854, e 
seriam atribuídas dentro das seguintes finalida
des: 

"1 º - para a colonização de indígenas; 
2º - para a . fundação de povoações, 

abertura de estradas e quaisquer ou
tras servidões, e assento de estabe
lecimentos públicos; 

3º - para construção naval". 
Mas terras devolutas somente seriam re

servadas caso os índios constituíssem hordas 
selvagens, carentes de catequese e civili
zação. Aqueles outros, chamados "índios civili
zados" ou· caboclos, seriam altamente prejudi
cados após a promulgação da Lei de Terras e 
da legislalção seguinte: 

"Um mês depois da aprovação da Lei de 
Terras, é divulgada uma decisão do Mi
nistério do Império, em 21 de outubro de 
1850, que manda incorporar aos pró
prios nacionais as terras dos índios 
que jã não vivem aldeados, mas sim 
dispersos e confundidos na massa da 
população civilizada( ••• )" (54). 
Ora, tal era a situação a ser vivida pelos 

grupos indígenas no Nordeste brasileiro, decul
turados compulsoriamente e, portanto, perden
do língua, costumes e padrões de comporta
mento tribais, sendo considerados .. dispersos 
e confudidos na massa da população civi
lizada:• T ai medida expressa na legislação 
condenava os índios destribalizados ou "civili
zados" à situação de párias e de intrusos den
tro de suas próprias terras, em benefício dos 
reais invasores de seu território. E assim se 
fez. Os aldeamentos não mais formados por 
"índios selvagens" estavam fadados à invasão, 

54 - Carlos de Araujo Moreira Neto, A polftica indigenista durante o sêcu lo XIX, Rio Claro, 1971: 373-37 4 

52 - Ruy Cime Lima, apud José Maria de Paula, Terras dos índios, Rio de Janeiro, 1944: 5 
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à extinção. E aí cabe a dúvida crucial: 
"Como, então, poderia o governo se arro· 
gar o direito de considerar como devolutas, 
e portanto, com suas, do seu domínio pri
vado, terras que, por desocupadas pelos 
índios, não tinham deixado de pertencer ao 
seu património, a que se achavam legal
mente incorporadas, acrescendo ainda a 
circunstância de ser o índio, por lei, tutela
do desse governo?" (55). 
Para os índios de Saco dos Morcegos a 

segunda metade do século XIX representou a 
continuação das invasões sistemáticas de seu 
território. A partir desse período, as autoridades 
provinciais passam a referir-se à doação de 
terras para os Kariri como sendo de meia lé
gua em quadro, além de invadidas, conforme 
se pode verificar na documentação coetânea. 
Pesa sobre esses índios a suspeita de não 
mais o serem, dado seu grau de integração ou 
desfiguração dos padrões tribais: 

• 
"As terras pertencentes aos lndios, que 
lhes forão originariamente concedidas, em 
cuja posse o Regulamento exige que eles 
sejão mantidos, e conservados, achão se 
( .•• ) e muitas usurpadas pelos vizi
nhos. e pessoas poderosas dos luga.:. 
res ( ••• )" (56). 
"Das terras dadas às aldêas de Pedra 
Branca, ltapicurú, Mirandel!a, Rodella e 
Sahy não dão notícia os Directores das 
rendas, posto que se achem ocupadas de 
rendeiros. Tudo conspira para provar 
quanto he inútil o cargo de Director de ln
dios Civilisados, que de ordinario vivem 
dispersos, como os outros Brasileiros, 
e quanto convem .que elles não se jul
guem senhores de terras que nunca 
disfructão. nem vivão à queixar-se 
dea usurpação que lhes fazem os 

55 - José Maria de Paula, op. cit.: 46 
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rendeiros e os Directores" (57). 
"No meu relatório anterior disse a V. Ex. 
que julgava conveniente deixar aos índios . 
somente os sitias que eles atualmente . 
ocupasem com suas cazas e lavouras , e 
mandar vender em hasta publica as mais 
terras( ... ) 58. 
"O mappa n9 9 mostra quaes as aldêas 
existentes na Província, o n6mero de ín
dios. ou assim denominados. que as 
habitam. e o rendimento provável das ter
ras que possuem: nelle estão comprehen
didas quatro aldêas apenas, que verdadei
ramente merecem o nome de - missões -, 
onde se promove a cathequese dos selva
gens" (59). 
"Em Mirandella muitos existem denomina
dos índios sem ordem nem direcção" (60). 
Um documento do século XVIII, "Mapa cu-

rioso que contêm não vulgares notícias de mui
tas aldeias de índios que, por Ordem Régia, 
São hoje Vilas", reproduzido em Capistrano de 
Abreu (61) apresenta para a Vila do ltapicuru, 
no termo da qual se encontravam os aldeamen
tos que nos interessam, cinco aldeias, a saber: 
Saco dos Morcegos, Canabrava, Natuba, ltapi
curu de Cima, Massacará, num total de seis
centos casais. Em 1758,· conforme já foi dito 
antes, a população da primeira das aldeias 
mencionadas era formada por 960 índios. 

É inegável que esse número, ao longo do 
século XIX, diminui de modo drástico, princi
palmente devido à dispersão dos indígenas, 
dada a invasão sistemática de suas terras. As
sim é que o Diretor Geral dos índios da provín· 
eia da Bahia, Cassimiro de Sena Madureira, di· 
zia em 1851 que, na comarca de ltapicuru ha
via 808 indígenas distribuídos entre 4 aldeias. o 
documento é também um exemplo do descaso 
e omissão das autoridades para com os aldea-

56- Fala do presidente da Província da Bahia, João José de Moura Magalhães, 25 de março de 1848: 41. Grifo meu. 
57- Relatório do Diretor Geral dos lndios da Província da Bahla, Cassimiro de Sena Madureira, 22 de janeiro de 1851: 

2 
58- Relatório do Diretor Geral dos Índios da Província da Bahia, Casemiro de Sena Madureira, 1 O de fevereiro de 

1852:2 
59 - Fala do presidente da Província da Bahia, João Maurício Vanderley, de 12 de março de 1853: 35. 
60- Relatório do vice-presidente da Província da Bahia, João José de Almeida Couto, 1 O de outubro de 1870: 56 
61 - J. Capistrano de Abreu, CapRulos de história colonial, Rio, 1954. 
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dos, daí a transcrição que se segue: 
"Aldêa de Nossa Senhora da Saude de 
ltapicurú tem 131 lndios. A doação he de 
meia legoa de terra em quadro, da 
qual pouco os lndios occupão, por 
não quererem dar-se ao trabalho da 
lavoura. Convem apropriar à Nação a 
maior· parte deste terreno, occupado 
por particulares à titulo de renda que 
não pagão, salvos os pqeuenos sitios, 
que poucos lndios cultivão: os mais deles 
trabalham por salario, alguns plantão milho
e feijão. 
Não precisa de Director. 
Aldêa de Soure tem 277 lndios. A meia 
legoa de terra que lhe foi doada mere
ce as mesmas providencias que a de 
ltapicurl'J. Os lndios são activos, alguns 
plantão, outros pescão, ou viajão por salá
rio. Não carece de Directo.r. 
Aldêa de Mirandela tern 300 lndios, e pou
cos são lavrãdore$, quasi todos servem 
de vaqueiros, tem meia legoa de terra em 
quadro. 
Aldêa de Pombal terá 100 indígenas. Estão 
debaixo de um só Director e não carecem 
disso mais. A terra he tambem meia legoa 
em quadro" (62). 
Observa-se claramente que os indígenas 

~ 

eram vistos com os olhos costumeiros. Como 
não mais representavam problema para os co
lonos, pois eram considerados "civilizados", 
nada se opunha à extinção dos aldeamentos 
como tais, para entregar as terras aos invaso
res. Além disso, o próprio Diretor Geral chega
va a afirmar que não havia necessidade de di
retores parciais de índios em duas das aldeias 
citadas, enquanto que Mirandela e Pombal se 
subordinavam a um único deles, não precisan
do mais que isso. Ora, a ausência de um dire
tor que fizesse pelo menos respeitar a lei e os 
interesses indígenas, deve ter contribuído para 
a dispersão dos aldeados e a extinção das al
deias de índios "mansos". Em fala do presiden-
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te da província Antonio A.A. Bulcão, de maio de 
1879, menciona-se a extinção das aldeias de 
Pombal, Bom Jesus da Glória, São Fidelis e Je
remoabô (63). 

Mas a despeito de todos os percalços e 
dissabores vividos pelos índios na província da 
Bahia, o certo é que conseguiram chegar ao 
século XX, ocupando a mesma terra ancestral 
onde fôra encontrá-los o padre João de Barros 
no sécuio XVII. Persistem no tempo e no espa
ço, mesmo que mpdificada sua herança étnica 
e cultural ao longo de séculos. Acaboclaram
se, passando a viver segundo as compulsões 
a que se viram submetidos e, portanto, partici
pando do modus-vivendi regional, além de 
marcados pelo preconceito e pela discrimi
nação. Para esses índios vivendo na área nor
destina e outros desfigurados ao longo do pro
cesso já analisado. Cardoso de Oliveira apre
sentou a "Instrumentalização da noção de 
campesinato na pesquisa dos remanescentes 
indígenàs "como forma de revalorizar as ditas 
"sociedades parciais", pois "a compulsão do 
processo de integração dos grupos aborígenes 
à sociedade maior não lhes permite a per
manência, durante período de tempo apreciá
vel, na categoria de grupo indígena passível de 
estudo segundo os cânones da antropologia or
todoxa" (64). Mas Amorim afirma que, diante 
das situações atuais vivenciadas, por aqueles 
grupos, pode vir a ser descaracterizado o índio 
camponês, substituído pelo proletário rural 
indígena, argumentando: 

"A tal diminuição da importância da terra 
como meio de produção que permita ao ín
dio se situar na camada camponesa, alia
se sua decrescente relevância como me
canismo mantedor da identidade étnica. Is
to porque o ser índio fora dos limites do 
território tribal implica desencadear pre
conceitos e estereótipos que, de inúmeros 
modos, dificultam a obtenção de trabalho . 
assalariado em região dotada de grande 
reserva de mão-de-obra" (65). 

62 - Cassimiro de Sena Madureira, Relatório ••• , 22 de janeiro de 1851: 4 
63- Fala do presidente Antonio A. A. Bulcão, maio de 1879: 64 
64 - Paulo Marcos de Amorim, Acamponesamento e proletarização das populações indfgenas do Nordeste 

brasileiro, Rio de Janeiro, 1975: 3 · 
65 - ld., lbid.: 6 
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Deduz-se que, não sendo a terra suficiente 
para a subsistência daquela sociedade, surge a 
necessidade de os índios se oferecerem como 
mão-de-obra barata aos proprietários das cir
cunvizinhanças, contribuindo para enfraquecer 
os nexos de conexão grupal essenciais para a 
. manutenção da identidade indígena. 

A perda do patrimônio fundiário indígena, 
devida às continuadas invasões do território 
ancestral, teve reflexos político-administrativos 
na década de 40. Assim é que, em razão de 
conflitos verificados em Mirandela entre índios 
e sociedade regional, o interventor federal Lan
dulfo Alves de Almeida, em 8 de agosto de 
11941, oficia ao Ministro da Agricultura no senti
do de que se examine a conveniência de se 
mandar à área um engenheiro, para que seja 
avaliada .. a situação creada por posseiros da
quele distrito contra a colonia de índios locais", 
sendo em consequência designado o profissio
nal gabaritado, engenheiro Adami, para trabalho 
inloco em Mirandela. 

Parte-se do pressuposto, segundo suas 
próprias palavras, de que o sr. Adami não es
tava preparado para tal estudo, por desconhe
cimento de causa (66). Além disso, o "palpitan
te assunto", nas palavras de Adami, não foi 
concluído, o que o levou a emitir opiniões um 
tanto ou quanto vagas sobre as terras de pos
se dos Kariri, além de juízos de valor negativos 
acerca de seu caráter. 

Ao se referir aos marcos demarcatórios, 
ouvidas outras pessoas que não os índios, 
afirma após, estar convicto de que "eles foram 
colocados, à vontade dos índios, em épocas di
ferentes". Mas acrescenta a seguir: 

.. Isto me foi afirmado por diversas 
pessõas, e contaram-me alguns, q_ue ca
da fndio carregava às costas um dos mar
cos e corria, até cair; no lugar da quêda 
fincava-se o marco" (67) 
T ai afirmação demonstra, por si só, o des-

66- Apud Lélia M. G. F. Rosalba, op. cit.: 20 
67 - ld., lbld.: 23 
68 - ld., lbld.: 23 
69 - ld., lbld.: 23 
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conhecimento do fato, posto que apoiada ape
nas no testemunho da outra parte que, secu
larmente, era de fato invasora da terra indígena. 
Da outra parte, a sociedade Kariri, o engenheiro 
Adami obteve a declaração de que "terreno dos 
índios era como um chapéu de sol", partidas as 
varetas de um pião, no caso a antiga Igreja 
construída pelos jesuítas (68), descrevendo 
após a figura obtida a partir dos marcos desig
nados pelos índios. O referido técnico marcou 
em mapa os pontos cardeais e colaterais, ob
tendo um octógono irregular, com meia légua 
do pião para cada um dos pontos -, a fim de 
obter a meia légua em quadro (69). Ora, a 
doação segundo o alvará em forma de lei, era 
de uma légua em quadro, conforme foi apresen
tado e justificado anteriormente. 

Mas reconhece o sr. Adami que a terra 
indígena estava "cheia de invasores. si é 
que assim, se possa chamar àqueles a 
quem os índios têm vendido as suas ben
feitorias em derredor de Mi,andela, e mui
tos dos quais pagam não sei se de bõa fé, 
ou por exigência da Coletoria, taxa de 
ocupação de terras devolutas" (70) Não 
questionou o técnico o porquê da venda das te
ras imemoriais pelos próprios indígenas, caren
tes, abandonados pelos poderes públicos e 
pressionados pela sociedade regional ávida de 
terras. 

É então que se coloca ao lado dos Kariri 
de Mirandela e de seus sofrimentos o padre 
Renato Galvão que, incansavelmente, solicita 
ao S.P .1. providências urgentes para seus afi
lhados, buscando minorar sua angústia e to
mando a si a tarefa de defendê-los: 

"Até hoje ninguem siquer se lembram (sic) 
dos índios de Mirandela. Mais de mil cabo
cios vivem abandonados nas visinhanças 
da vila, entregues ao vício da embriaguês, 
considerados tipos inferiores e objeto de 
exploração" (71 ). 

70- ld., lbld.: 23-~. Grifo meu. 
71 - ld., lbid.: 35. Carta endereçada pelo padre Renato Galvão ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios, 20/5/47. 
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"( ••• ) advoguei a causa do pobre índio ( ••• ) 
tão acusado de indolênte, improdutivo e 
beberaz, mostrando não ser deshonra 
nascer caboclo, reafirmando o direito do 
caboclo considerado tipo inferior tão so
mente porque não se lhe deram ainda o 
catecismo, o alfabeto, as leis de proteção, 
a enxada ou arado para o cultivo de suas 
terras desapropriadas pela "rapinalegali
zada do coronelacho do sertão" (72). 
"Injustiça clamorosa é a situação dos po
bres índios. Não há garantias, todos se jul
gam com direito de invadir e chamar a si 
terrenos de· índios. O solo propício à lavou
ra já foi espoliado. Dia a dia o índio vê re
duzido seu dominio e qualquer coronel do 
sertão, se acha autorizado a destituí-lo do 
direito de posse e propriedade as mais 
legítimas e ·talvez as mais garantidas pelas 
leis e pelo tempo. 
Não raro emissários do governo fo
ram subornados, outros fó"ram vitimas 
de informes desfavoraveis ao índio e 
quase todos desviados do verdadeiro 
fim colimado (73). 

"' Mesmo que solicitasse o sacerdote a 
criação de um posto indígena, Rondon tinha si
do bastante explícito ao tratar das dificuldades 
vividas pelo S.P.I. de então, ao dizer que aque
le órgão não tinha apoio capaz de garantir-lhe a 
possibilidade de apoiar "índios pacíficos" como 
os de Mirandela, estendendo-lhes a proteção 
tão prometida pelos órgãos públicos, embora 
vivessem "em promiscuidade expontânea ou 
forçada com os civilizados" (74). 

Mas naquele ano de 1947 é para Mirandela 
enviado o servidor do Serviço de proteção aos 
lndios - S.P.1. - SRvio dos Santos, inspetor, a 
fim de "verificar in-loco" a existência de índios e 
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suas necessidades" (75), que assim se pro
nunciou à época: 

"A vila se situa no coração das terras doa
das aos índios, de onde se irradiam em 
forma de aspas de chapeu de sol os pon
tos de referencias dos limites dessas te
ras, isto é, para oito marcos existentes; 
tomando-se a figura de um chapeu de sol 
para comparar a situação geográfica des
sas terras, a Vila de Mirandela é o cabo 
dêsse chapeu de sol idealizado. Foi nessa 
Vila que encontrei aproximadamente qua
trocentos índios de todos os sexos e ida
des, dos mil e tantos que lá existem, numa 
recepção comovedora" (76). 
Ora, no relatório do inspetor Santos há um 

detalhe que nos chama a atenção, tendo em 
vista o problema da terra Kariri. Diz respeito a . 
marco por ele observado, denominado "Marco 
da Corôa"; que lhe foi mostrado por um não ín-

. dio, ou seja, elemento civilizado: 
"( ••• ) percorrí parte da área de terras dos 

índios notadamente os marcos lá existen-
. tes que definem os seus. limites, em n6-
mero de 8, me interessando particular
mente por um marco chamado "Marco da 
Corõa". assim chamado, por ser um mar
co de pedra no qual estão gravados em 
baixo relêvo uma coroa do Império; nesse 
marco e abaixo da coroa do mesmo modo 
estão gravados - 4 ·LEG -, o que sendo êsse 
do tempo da doação, define a extensão de ter
ras concedidas, e cujo marco êles [os índios] 
guardam zelozamente em casa um índio de 
maior confiança, temendo seja o mesmo fur
tado por pessoas interessadas em fazer 
desaparecer o histórico marco" (77). Ou 
seja: oito marcos delimitariam um octógono, 
conforme o contido em Rosalba, p. 25-26, e 

72 - ld., lbid.: 37. Carta do pe. Galvão ao Ministro da Guerra, de 20 de maio de 1947. 

73- ld., lbid.,: 40.- Carta do Pe. Galvão ao Chefe do Serviço de Proteção aos Índios, 2 de agosto de 1947. 

74- ld., lbid.: 44. Carta do presidente do CNPI - Cândido Mariano da Silva Rondon ao pe. Renato Galvão, 20/5/46. 
75 - ld., lbid.: 50. Relatório sobre os fndios de Vila Mirandela (Saco dos Morcegos - Silvio dos Santos, 7 de 

outubro de 1947. 
76- ld., lbid.: 51. Relatório sobre os índios de Vila Mirandela (Saco dos Morcegos) Sílvio dos Santos, 07 de outubro de 

1947. 

n - ld., lbid.: 51 
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não um quadrilátero, como se pode supor no 
caso em pauta. 

A 21 de agosto de 1968, o inspetor Cícero 
Cavalcanti de Albuquerque, em visita à àrea 
Kariri de Mirandela, apresenta uma visão geral 
da situação vivida por aqueles índios, desta
cando o aspecto posse da terra, incluindo-se 
as invasões de seu território tradicional e rela
cionando os intrusos. Ressalva que uma das 
necessidades básicas dos índios é a tomada 
de providências quanto à redemarcação das 
terras, além da cobrança imediata de aluguéis 
devidos a invasores "que ~e locupletam 
através de vários anos em exploração agrícola 
e da pecuária" (78). 

Cabe ressaltar no relato do experimentado 
sertanista a seguinte ponderação sobre as te
ras do Kariri: 

, "Como se verifica esses índios sempre 
moraram em grupos afastados uns dos ou
tros, todavia, nunca fora da faixa de 
seus limites de sesmarias. Acontece, 
entretanto, que os marcos postos na 
época em que os jesuftas faziam a ca
tequese e que foi demarcada a ses
maria para os ditos índios do Saco 
dos Morcegos, muitos dos quais fo
ram destruídos 'pelos curraleiros (in
vasores-grileiros) e outros afastados 
de seus legftimos pontos primitivos 
sendo os mesmos colocados nas 
proximidades, cujos marcos ainda 
continuam lã" (79). 
Considera o ponto de partida a igreja anti

ga dos jesuítas, formando os pontos - rumos 
norte (marco do Suspiro), nordeste (marco dos 
Picos), leste (marco dos Gentios, sudeste 
(marco Casa Vermelha), sul (na direção do Ca
tuaba), sudeste (marco na direção Mata Escu
ra), oeste (marco próximo à "Pedra lscrivida") 
e noroeste (direção Pau Ferro de Cima) (80). 
Ressalta o inspetor Cavalcanti que alguns 
marcos, como Picos, Catuaba, Mata Escura e 

1 

78 - Cícero Cavalcanti de Albuquerque, op. cit.: 3, 
79 - ld., lbid.: 9 
80 - ld., lbid.: 1 o 
81 - ld., lbid. 11-15 
83 - Lélia Rosalba, op. cit.: 63 
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na direção Jitirana (Pedra lscrivida) foram ar
rancados, persistindo à época de sua visita o 
marco do Suspiro, o marco dos Gentios, o de
nominado Casa Vermelha, descrevendo além 
do mais a situação por ele observada quanto à 
situação dos limites (81). Tais declarações do 
Sr. Cavalcanti se baseavam no estudo in-loco 
e na história oral da gente indígena, conforme 
lhe foi relataoo à época (1968). 

Ora, para se chegar a esta conclusão, tan
to se deve levar em conta a evidência histórica 
e o testemunho oral, conforme o fez o inspetor 
do S.P .1., o que está de acordo com a argu
mentação da Associação Brasileira de Antropo
logia através de seu membro científico e espe
cialista na questão, prof. Pedro Agostinho da 
Silva, que assim se expressa: 

"Ali [Mirandela], receberam da Coroa por
tuguesa a habitual légua de terra, ainda no 
século XVIII, fato evidenciado não só por 
documentos históricos como pela tradição 
oral indígena e da populaJáo regional com 
que mantém contacto. Esse ê o consen
so da maioria dos informantes desses 
dois grupos sociais. A evidência históri
ca, por sua vez, que não fornece prova em 
contrário, coincide com a localização dos 
marcos limítrofes do território indígena, 
distribuídos por oito pontos que, interliga
dos, formam um octógono inscrito com 
aproximadamente uma légua de raio" (82). 
O certo é que, a despeito de idas e vindas, 

de omissões e de pronunciamentos de variada 
natureza, o S.P .1. reconheceu formalmente a 
existência dos Kariri de Mirandela ao estabele
cer em 1949 o Posto Indígena de Tratamento 
Governador Góes Calmon no distrito de Miran
dela, instalado pelo inspetor especial Alísio de 
Carvalho. À época, a população ·Kariri de Mi
randela foi estimada como sendo constituída 
por cerca de 1000 indivíduos "acaboclados", 
embora fossem perceptfveis os traços típicos 
da "raça" (83). Quanto a terra, a situação per-

82 - Pedro Agostinho da Silva, Cartas/data ( 1982) ao presidente da Associação Brasileira de Antropologia: 1 



NORDESTE INDÍGENA 

manecia a mesm~, tal como se estampa na 
afirmação de que, embora reconhecido o direito 
do índió à posse, não era o mesmo respeitado 
porque, sendo as benfeitorias vendidas em su
cessão "pacífica", caso protestasse não seria 
ouvido. (84). 

Na informação contida no Processo FU
NAl/BSB/1627 /80, que trata do assunto de
marcação do Posto Indígena Kiriri, a antropólo
ga Themis Magalhães concluiu, após análise 
de documentação pertinente: 

"( ••• ) todos os trabalhos de identificação 
convergem para a mesma definição das 
terras da comunidade KIRIRI. Não bastas
se a conferência de dados bibliográficos 
que atestam a doação daquelas terras, o 
reconhecimento da própria comunidade 
sobre a área que lhes pertence vem a re
forçar a definição das terras. 
Nesse sentido, procede o memorial apre
sentado a V. Sa. conforme os trabalhos de 
Cícero C. Albuquerque, por serem estes a 
mais completa reconstituição da área, 
ademais por ter aquele servidor se utiliza
do, fundamentalmente, de reconhecimento 
junto à comunidade" (85). 
O único trabalho sobre a definição das ter

ras Kariri que se questiona é, por sinal, o do 
engenheiro Adami, que se utilizou do critério 
meia légua, baseado em relatórios da época e 
não no alvará de 1700. Ao documento de Ada
mi é feita a seguinte crítica, pelo inspetor do 
S.P .1. Alísio de Carvalho: 

"Ainda com referencia ao relatório anexado 
por cópia ao SPl/3351 /47 houve a cap
siosa tentativa de restringir a ex
tensão da área de terra pleiteada. de 
1 (uma) lêgua em quadra, para meia 
légua quando não é mais possível sacrifi
car a vida daquele punhado de índios que 
se debate angustiosamente, por mais es-

84 - ld., lbid.,: 63 
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paço, e que se vive, ainda, é "por milagre e 
por teimosia ( ••• )" (86). 
Pode-se acrescentar, a fim de esclarecer 

melhor a questão acerca dos documentos utili
zados como fonte em trabalhos dessa nature
za, a transcrição que se segue: 

"Na situação interétnica, porisso mesmo, 
passam a ter desigual valor, como fonte 
para fins de direito, os documentos de 
caráter legislativo (dirigidos à proteção dos 
índios) e os documentos de outra ordem, 
como ofício, relatórios e correspondência 
vária: porque estes, emitidos pelo 
segmento local da sociedade nacio
nal, cujos interesses são antagõnicos 
aos interesses indfgenas em função 
da própria estrutura do sistema in
terêtnico, estão informados e sõ refle
tem os interesses do grupo dominan
te''. (87). 
A despeito de tudo, apesar da demora, das 

marchas e contramarchas, os índios Kariri vi
ram seu direitos às terras imemoriais e domi
niais reconhecido através da competente de
marcação pela FUNAI no ano de 1981. No mês 
de novembro de .1981 o presidente do órgão tu
telar, Paµlo Moreira Leal, aprovou as con
~lusões a que chegaram o Departamento Geral 
de Patrimônio Indígena - DGPI - e a Procura
doria Jurídica, após estudos e pesquisas com
petentes, que concluíram "pela existência e le
gitimidade do domínio pleno da Comunidade 
Indígena Kiriri, objeto de doação feita através 
do Alvará, com força de lei, do ano de 1700, 
sobre a área dimensionada por uma figura re
gular, sob a forma de octógono, com um raio de 
6,6 km", tendo como pião ou marco geodésico 
inicial o lado da Igreja matriz de Mirandela (88). 
·Estava cumprida em parte a missão atribuída à 
FUNAI por força da lei: a defesa integral da ter
ra indígena Kariri, embora até hoje não tenha 

85- FUNAl/DGPI. Klriri de Mirandela (documentação), volume 1. 
86 - Relatório que faz o lnspector Esp. Alísio de Carvalho: Visita ao PIN 11Guldo Marllêre e instalação 

do PIT ... Gov. Goes Calmon". 1949, in Rosalba, op. cit.: 65. Grifo meu 
87 - Pedro Agostinho da Silva, carta cit.: 2 

88 - FUNAI, Boletim Administrativo nº 026, de 11 /12181: 17 
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sido resolvido o problema dos posseiros e ta-· 
zendeiros que a invadiram e que dela não de
sejam sair. 

IV - CONCLUSÃO 

Não resta dúvida que a terra hoje ocupada 
pelos Kariri de Mirandela é imemorial, pois sua 
presença naquela região remonta ao século 
XVII. Não resta dúvida igualmente que, para 
pôr cobro às investidas do latifúndio da Casa 
da Torre, houve o rei por bem em expedir o al
vará em forma de lei de 23 de novembro de 
1700, aplicáveis seus termos a todos os al
deamentos da região, aqui se compreendendo 
Saco dos Morcegos. 

Assim, embora marcada pelo caráter de 
imemorialidade, a terra Kiriri o é também pelo 
lado da dominialidadé, a partir do alvará muitas 
vezes citado e que manda expressamente dar 
a posse de uma légua em quadro aos índios 
dos aldeamentos missionários. Diante da bi
bliografia e documentos analisados, sabe-se 
que Saco dos Morcegos era a aldeia que abri
gava maior número de índios, quadro que se 
conservou ao longo dos séculos XIX e XX. As
sim, não há porque acreditar que a doação de 
terras para os Kariri fosse demeia légua em 
razão de suposto menor número de casais que 
as habitavam. Se relatórios de autoridades à 
época do li Império falam da atribuição de meia 
légua para os índios de Saco de Morcegos, tal 
razão se encontra explicada em páginas ante
riores. 

É inegávei que as invasões do território 
Kariri têm sido contfnuas ao longo de séculos, o 
que colocou os índios em desvantagem diante 
da sociedade regional que, para justificar a 
usurpação, afirma que os indígenas não têm 
necessidade de tanta terra como a que lhes foi 
atribuída. A atitude dos invasores para com os 
índios é de discriminação, marcada pelos este
reótipos costumeiros. O nível de tensão social 
aumentou a partir do momento em que a FUNAI 
se posicionou a favor da defesa dos. interesses 
indígenas, assegurando-lhes a terra ancestral. 
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Para evitar males maiores, há necessida
de premente de medidas que tanto garantam 
aos índios sua terra quanto o reassentamento 
dos posseiros, muitos deles tão pobres e des
privilegiados como os Kariri. Visando justamen
te equacionar a questão dos posseiros, o Insti
tuto de Terras da Bahia - INTERBA -, ceie-, 
brou convénio com a Fundação Nacional do ln-
dio - FUNAI -, a.8 de junho de 1982, com a in
terveniência do Estado da Bahia, tendo como 
objetivo" o levantamento cadastral e a identifi
cação dos não índios, ocupantes a qualquer tí
tulo, das terras da região de Mirandela, municí
pio de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia (do 
domínio pleno dos índios KIRIRI, conforme Al
vará de 23 de novembro de 1870 (sic), regis
trado no Código 952, às fls. 297, do Livro 11, no 
Arquivo Nacional, demarcadas pela FUNAI, de 
acordo com diploma legal, da doação feita ( ••• )" 
(89). Ainda segundo o convénio, caberia ao IN
TERBA a indicação d~ ár~as devolutas, dis
poníveis no Estado da Bahia, para efetuar o 
remanejamento desses ocupantes que, nos 
termos da Exposição de motivos 062/80, se
riam indenizados em suas benfeitorias úteis e 
necessárias, desde que provada a boa-fé dos 
mesmos, embora a situação parecesse defini
da e encaminhada, no entanto, tal não aconte
ceu. 

Em reunião entre o BIRD, FUNAI, INTER
BA, MINTER, SUDENE e SEPLANTEC/Ba, a 
22 de setembro de 1982, tendo como objetivo a 
situação vivida por índios e posseiros na área 
incluída no Projeto de Apoio às Comunidades 
Indígenas do Noroeste da Bahia, PDRI, disse 
haver dúvidas quanto à demarcação da área. O 
governo do Estado da Bahia, por sua vez, sa
lientou que não existia solução imediata para a 
retirada dos posseiros da terra Kariri. 

Para solucionar a primeira questão, a FU
NAI e o INTERBA propuseram a comi)osição 
de um grupo de trabalho para levantar e estu
dar a documentação pertinente, à luz de co
nhecimento históricos, antropológicos e sócio
econômicos, com o compromisso de entregar o 
relatório até o dia 30 de dezembro de 1982, es-

89- Convênlo nº 034/82 entre FUNAI E INTERBA, Cláusula Primeira. 
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pecffico sobre Kariri. 
Dessas reuniões resultaram discussões e 

posturas divergentes, não se chegou a um 
consenso, já que estavam em jogo interesses 
diversos. Mas atentou-se, antes de tudo, pelo 
acatamento da verdade histórica conforme a 
documentação. As discussões centraram-se 
em tomo dos termos e aplicações do alvará em 
forma de lei de 23 de novembro de 1700, bem 
como sobre imemorialidade e dominialidade, 
sendo ressaltada por representante da FUNAI 
"que a área atualmente demarcada, se não 
constitui na totalidade de dominialidade indíge
na, terá uma parte de posse imemorial'' (Ata 
FUNAl/INTERBA, de 28/12/82). Várias reco
mendações foram feitas pelo grupo de trabalho, 
outras reuniões governamentais aconteceram, 
mas ••• 

E os anos passaram. 
Embora tivesse havido esforços na busca 

de uma solução plausível e justá para as par
tes; embora seja reconhecida a posse 
indrgena sobre as terras demarcadas pela 
FUNAI; embora tenha sido feito o levantamen
to fundiário em 1986, para determinar o valor 

' das indenizações a serem pagas aos ocupan-
tes ditos de boa-fé, todo o trabalho parece em 
vão. 

Na verdade, dos 1379 laudos produzidos 
pelo levantamento fundiário, a FUNAI até hoje 
conseguiu efetuar o pagamento de indenização 
para 59 ocupantes, ou seja, 4,3°/o do total ava
liado. É muito pouco, porém. O órgão fundiário 
do Estado da Bahia, por sua ·.vez, não conse
gue reassentar os ocupantes não-índios em ou
tro lugar, o que traz intranquilidade a todos. E 
as relações entre índios e regionais vão-se de
teriorando a cada dia, com acusações e ques
tionamentos mútuos. Afinal, dentro de um qua
dro de pobreza generalizado na área, todos têm 
sua razão. . 

Cabe-nos questionar o papel do Estado 
brasileiro diante desse quadro, por se mostrar 
omisso ou incompetente na resolução de pro
blemas similares. Sabe-se que a terra indígena 
aos índios pertence, que detêm sua posse, go
zo e usufruto, isto segundo disposições legais. 
Acontece que, graças a fatores intervenientes 
de variada natureza, o que devia ser de sim-

39 

pies solução se toma questão insolúvel. Mu
dam governos, tudo permanece como antes: 
fazem-se promessas a índios e posseiros, que 
não se cumprem; conflitos se contornam, de 
modo paliativo; para o público externo, diz-se 
que as autoridades estão empenhadas em re
solver a questão da terra indígena no país; in
ternamente, por pressões dos poderosos e por 
interesses vários, deixa-se o assunto em ba
nho-maria até que uma das partes desista da 
peleja ou se adapte à situação. Caso surja um 
conflito a ameaçar o frouxo tecido social, eis 
que o Estado conjuga esforços para levar a 
paz à àrea conturbada, desdobrando-se em 
ações assi.stemáticas e que não primam pela 
continuidade. 

No caso Kariri de Mirandela, embora já es
teja inclusive homologada a demarcação dâ 
área pelo Decreto nº 98828/90, pode-se cons
tatar a incapacidade dos poderes públicos para 
resolver a situação de fato: os posseiros preci
sam de um chão, mas as autoridades não con
seguem encontrá-lo. Os indígenas detêm a 
posse e o usufruto da terra que lhes pertence 
por direito histórico, mas tal direito se reduz 
apenas ao papel. Em consequência, instala-se 
o caos. Os conflitos eclodem periodicamente, 
com mortes a assinalar a luta pela terra. Pelos 
dados mais recentes da FUNAI, há 1100 índios 
aproximadamente, enquanto os posseiros são 
13000! 

Caso não se empenhem a fundo as autori
dades na solução do problema, o que significa 
a retirada total dos ocupantes não-índios da 
área Kariri - que pode inclusive dar-se de for
ma gradual, mas sem solução de continuidade 
-, nada adiantará ter-se procedido à sua de
marcação e à homologação. Não se completou 
o ciclo da regularização fundiária e, pior ainda, 
a atual disputa interna entre as lideranças Kariri 
só faz enfraquecer um povo indígena secular
mente sofrido e discriminado. 

Vê-se, portanto, que a simples demar
cação de uma terra indígena não resolve a 
questão. Não adiantam os gastos demarcató
rios - elevados sobremaneira -, o empenho 
dos técnicos do órgão indigenista oficial e de 
alguns de seus dirigentes, as súplicas das lide
ranças indígenas. A ilusão de que, coloca~s 
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marcos e placas e abertas as picadas, tudo 
está solucionado, é passageira, fugaz. Ou se 
tomam as medidas corretas na defesa do pa
trimônio indígena, com a participação dos índios 
e a conscientização da sociedade regional, ou 
o indigenismo oficial es.tará fadado ao fracasso, 
porque política indigenista não se resume a 
discursos, e a teorização irreais; é, antes de 
tudo, prática. Mas, caso não se queira executar 
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