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"Dizem pessoas antigas que o 
nome de Enforcados, primitivo 
da Vila de Nossa Senhora das 
Dores, tem origem na seguinte 
lenda: Em tempos remotos cons
ta terem sidos enforcados alguns 
gentios que habitavam na Fre
guesia, lugar de muito gentio". 

u Mais tarde indo alguns mis
sionários pregar missão na Vila, 
substituíram o nome pelo de 
Nossa Senhora das Dores, sendo 
castigado com pena de excomu
nhão aquele que repetisse propo
sitalmente o antigo nomeº (Sc
veriano Cardoso - Jornal "Esta
do de Sergipe'\ 13 a 31 de março 
de 1904). 

Lenda? Lenda, sim. A lenda 
faz parte das idéias dominantes. 
Lenda, para a cultura oficial, é 
aquilo que o povo vê, sabe, sof rc 
e diz . Enforcados, mais que pa-
1 avra, é símbolo. Mais que 
sín1bolo, é a história do índio, 
en1 Sergipe . 
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TITULO 

.. Dizem pessoas antigas que o nome de Enforcados, primitivo da 
Vila de Nossa Senhora das Dores, tem origem na seguinte lenda: Em 
tempos remotos consta terem sido enforcados alguns gentios que habi
tavam na Freguesia, lugar de muito gentio". 

ºMais tarde indo alguns missionários pregar missão na Vila, 
substituíram o nome pelo de Nossa Senhora das Dores, sendo castiga
do com pena de excomunhão aquele que repetisse propositalmente o 
antigo . nome" (Severiano Cardoso - Jornal "Estado de Sergipe", 13 a 
31 de março de 1904, Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe, Aracaju, Vol. XXI, N9 26, 1961 , p. 87). . · 

Lenda? Lenda, sim. A lenda faz parte das idéias dominantes. Len
da, para a cultura oficial; é aquilo que o povo vê, sabe, sofre e diz. En.: 
forcados, mais que palavra, é símbolo. Mais que símbolo, é a história 
do índio, em Sergipe. 
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EXPLICAÇÃO E AGRADECIMENTO 

Diz Lucien Goldmann que toda filosofia é uma antropologia. 
Mas a vt=rdade é que a antropologia não transcende a história, domes
n10 n1odo que a história não estaciona na sociologia. 

Estuda-se, aqui e agora, o índio em Sergipe, estudo que, face a 
íntima e dialética relação entre o todo e a parte, não está alheio ao co
nhecin1ento do índio, no Brasil. O processo é um só, o colonialismo é o 
n1esmo. Em decorrência dessa visão , o capítulo inicial deste livro cuida 
do nacional, contexto geral, abrangente, em que se situa, sem embargo 
de suas características próprias, a problemática do nativo, em Sergipe. 
O estadual é resultado antitético do nacional, o nacio'nal, produto dia-
lético do estadual. · 

Procura-se, na convergência desse conflito, conhecer o hoje, hoje 
que contém o passado e anuncia o futuro . O hoje é matéria-prima da 
consciência crítica, sen1 a qual ninguém pode posicionar-se, concreta e 
objetivamente, na realidade, que cabe a cada um entender. e, principal
mente, transforn1ar. Toda metodologia é, também, uma visão da vida 
e do mundo. 

Este livro, obvia1nente, não esgota o problema e~aminado. ~. 
apenas, sincera, en1bora modesta contribuição ao estudo, em área es
pecífica, da comunidade igualitária indígena em luta permanente, no 
Brasil, contra a violência .. sociopática das classes conservadoras". Há 
n1uito mais a pesquisar, discutir, analisar, aprender. Reescrevendo-se, 
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. t partir de certa s isle1natila~ào do rnaterial, oral e documentalmente, 
~l>lhido. a história do índio, ern Sergipe, procura-se alimentar o deba
te . cstin1ular a controvérsia, questionar o oficialn1ente consagrado e 
aceito cn1 torno da rica e atual tcn1ática . 

~ Estou convencido de que u1n Estado que não se conhece não pode 
construir um futuro esperançoso e de que é alto demais o preço que 
un1 Pais paga qu~ando ignora ou não valoriLa suas raízes étnicas, cultu-
rais e históricas. · 

Agradeço ao jovem e inteligente José Paulo de Menezes, datiló
grafo con1pctcntc, an1igo, dos meus últimos trabalhos, ao estudioso e 
eficiente Washington Luiz Mendonça, que datilografou este livro e ao 
pesquisador Luiz Antônio Barreto, pela valiosa ajuda dos documentos . 
llue. com boa vontade, colocou à minha disposição. Sem a co'operação 
dele~ não estaria n1antendo este diálogo crítico com o leitor, diálogo 
tão cuhuraln1ente necessário quanto humanamente enriquecedor. 

A .F. 
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INDIO E EMPRESA COLONIAL 

Os árabes dominam a Península Ibérica, Espanha e Portugal en
volvidos durante mais de sete séculos pela ciência e a cultura mouras, 
herdeiros da .. tecnologia islâmica, mais alta do que a européia 1• Cór
dova .. tinha grandeza de arte e de inteligência, riqueza e luxo, a exem
plo de Roma .I1nperial" 2, no século VIII, ••a maior cidade do mun
do"}. Lendo os árabes Averróes e Avicena o Ocidente, através de To
n1ás de Aquino, toma conhecimento de Aristóteles o qual, embora pa
gão, vai ~r filósofo do cristianismo. A literatura moura, a par:tir do 
Século IX, .. a base da literatura latina e espanhola"•.~ nos livro~ ára
bes que .. os sábios ocidentais dos Séculos XVI e XVII descobrem a as
tronomia" s. Patente na Espanha, Portugal, Prança e Brasil ºa in
fluência mourisca na arquitetura"«>, influência que. alcança, além da 
pólvora e da bússola, produtos ·vegetais de largo consumo. Da China 
ps árabes trazem para a Espanha o melão, a amoreira e o cânhamo, 
vão buscar na lndia a palmeira, o arroz, a camomila e o açafrão e da 
Pérsia traLem a lima, a laranja e a tangerina 1 conhecidas, no Brasil, 
por todas as classes sociais. O uso do papel, a partir do Século XI, é in
fluência árabe, influência que chega à agricultura, com técnicas de irri
gação. Felte Bezerra, mesmo sem maior fundamentação, vê contribui
ção islâmica no preparo e consumo do cuscuz • ainda freqilentc na 
mesa nordestina e, especialmente, na sergipana. Para não falar na ar-
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gumcntaçüo de Silveira Bueno para quem o idioma árabe, com sua ri
quc1.a vocabular, influenciou "o comum das línguas peninsuJares" q. 

Procura-se, ingênua ou maliciosamente, negar esta evidência em 
nome da dicotomia Oriente/ Ocidente, que a Antigüidade ignorou, 
mas que o capitalismo explorando, ideologicamenle, a religião cristã, 
consegue, com certo suéesso, institucionalizar. Espanhóis e portugue
ses - e não só éles - insistem em desconhecer ou minimizar o fato, 
con10 se a geografia transcendesse a história e a raça e a religião fos
sen1. por si mesmas, soluções para complexos e contraditórios proble
mas soei a is colocados pelas circunstâncias dominantes em cada País, 
úrca ou época histórica . 

En1 1492, após ver dispensados os seus serviços por D. João 11. 
Cristóvão Colombo. sob~ proteção de Castela, incorpora â sua expe
dição mercantil e oceânica "um Luiz de Torres que havia sido judeu e 
sabia hebraico e caldeu e ainda algo de árabe, com o qual estava segu
ro de traduzir o que os índios lhe dissessem de muito mais modo que 
outro espanhol menos lingüística" 1º. Colombo, pelo visto, tem infor
mação sobre a cultura dos habitantes das terras que vai descobrir, do 
n1e~n10 modo que Pedro Á !veres Cabral, ao pArtir de l.i~hoa em 
9/ 3/ 1500, está certo que vern tomar posse das terras que haviam sido 
presenteadas à Coroa Portuguesa em 7 /6/1494, pelo Tratado de Tor
desilhas. Cabra 1 não participa de uma aventura, executa projeto capi
talista da Europa, continente que, no século XV, era "vasta empresa 
comercial" 11

• Por recomendação de D. Manoel, ele não abre mão dos 
·serviços de .. um libanês chamado Sulaiman, timoneiro, um dos tripu
lantes das suas naus" ' 2 nem dispensa, tampouco, a companhia de ju
deus '\ certamente cristãos novos, marranos, ou anussirn, vítimas da 
"ilegitimidade moral de conversão forçada" 14 • 

Ao descobrir, en1 12/ 10/1492', a América, o genovês Cristóvão 
Colombo, supondo ter chegado às lndias, denomina de índios os habi
tantes da terra d~scoberta. A expressão índios é, desde já, categoria do 
colonizador. Não só Cristóvão Colombo, outros se equivocam. Jean 
de Léry. membro da expedição de Nicolau Durand de Villegagnon, 
afirma em relação •à terra brasileira: "Em 26/ 2/ 1557 avistamos a ln dia 
Ocidental ou terras do Brasil" is. Fala, ocidentalmente elitista. nos 
.. selvagens do Brasil, habitantes da América" '6, selvagens que, na óti
ca de Afonso Ruy de Souza, são "os americanos do Brasil" ". 

. Os índios, violentada até a etmologia, são selvagens. mais que ha
bitantes das selvas, a palavra selvagens, no sociologismo dos ideólogos 
colonialistas, entendida como adjetivo depreciador, pejorativo de uma 
raça ou povo. Os colonialistas, no caso, sentem-se estimulados pela ve-
16 

lha discussão dos dominicanos e franciscanos perante 1 e.i., \ 
( 1513/ 1521) sobre se o "silvícola americano pertencia ou n<io <i e'rc" •t' 
humana, se era ou não escravo por natureza"'ª . Pouco ou nada n1ud a 
com a decisão. en19/ 6/ 1537. do Papa Paulo 111 determinando que .. º' 
índios da An1érica são hornens racionais. da mesrna espécie e nattirc1 .1 
de todos os outros. capazes dos sacramentos da Santa lgreJa .. 

A partir de Arnérico Vespúcio. "o primeiro detrator do País ... º' 
índios são "piores que feras''. "malicios<'S e ferinos" (Frei Rafael dt· 
Jesus), "asnos" (Padre Richard Fleckno) ... bestiais" (Padre Cron<;al(I 
Alves), "mais irracionais que os próprios brutos" (Frei Jahoat:io) < > 
Padre Luiz da C:irã ;,tcha que "a honestidade não é conhecida entn· 
eles" .e Padre Antonio Vieira admite o cativeiro do índio "desde que 
conquistado en1 guerra justa". O conceito de "guerra justa" elahora · 
do; obviamente. pelo colonizador. 

Duarte da Costa. na linha da mesma detratação escreve. em carta 
de 27/ 4i 1542 ao Rei de Portugal. "muito perversa e bestial gente.. . 
os indígenas. segundo Simão de Vasconcelos, "parecem mais bruto~ 
em pé. que racionais humanados'' 21 , vistos por Pero de Magalhães 
Onndnvo corno. "n1ui d~nmnnôs e cruéi!t" 11

• 

O lcvantarnento dessa adjetivação contundente ferina, não rellctc 
nenhun1a lusofohia in1pertinente. não retrata qualquer idiossincrasia 
clerical. Os adjctivadores. de Américo Vespúcio a Pero de Magalh;\~, 
Gandavo, antes de injuriarem e caluniaren1 os nativos. fazem sentir · 
seu protesto. exibem descontentamento raivoso contra os hábitos. cos· 
tumes e valores dos índios, que eles, alienígenas. não quercn1 entender 
e não podem. tampouco. sancionar. 

Alheios à propriedade, para eles de uso e gozo ·comuns. os ír~d1n' 
~·não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la. assun \ ,. 
vem livres de toda cobiça e desejo-desordenado de rique1.as"; descren
tes. em seu politeísmo naturalista. de um Deus todo poderoso e único: 
insubmissos - a língua tupi carece de três letras F. L e R - à fé, à lei e 
ao Rei que, desconhecem. "sem haver nunca entre eles nenhuma dife
rença, antes são tão amigos uns dos outros, que o que é de um é de to
dos": ignorando a moeda. mercadoria mal~ita que, no capitalismo. 
tudo mede. con1pra e vende e protagonistas de um erotismo que vai da 
hospitalidade sexual à poligamia e à poliandria livres. espontânea~ . 
descontraídas. os indígenas só podem chocar e ferir os europeus. nes
sas condições revoltados, perplexos, condicionados por um·a tradiçüo 
cultural sabidamente monoteísta. mercantil. moralista . 

O choque de interesse e culturas. principalmente para qucn1 . 
como os colonizadores, não têm o húbito da discussão e da controvér-
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sia. leva. de u1na forma ou de outra, os que servem à classe dominante 
ihérica. à negação iconoclasta, furiosa: da comunidade silvícola domi
nada. A adjetivação agressiva, ranço pedante, xingamento elitista, é 
mais ideológica que pessoal, tem mais conotação cultural e axiológica 
que racial ou étnica . 

De qualquer forma , detratando-se o índio detrata.i.se o Brasil em
hora nele. como testemunha, contraditório, Pero de Magalhães Gan
davo .. nenhum pobre anda pelas portas a mendigar como nestes rei
nos" ='. Predomina, em preconceituosa polarização, a expressão selva
!!ens. que designa os que não são europeus colonizadores, sinônimo 
dos "bárbaros, que a li viviam". É o velho e ilegítimo confronto entre 
civilizações superiores e inferiores, esquema nascido nos laboratórios 
do colonialisn10. n1as já denunciado e em extinção. 

O ln1pério colonizador, hegemônico, estigmatisa a periferia colo
nizada. estigma que, por influência clerical, faz "todo árabe infiel , 
todo judeu deícida, todo índio antropófago" 2

• . Depreciar, injuriar. 
caluniar o oprimido é, como ideário e justifica tiva de destruição , tare
fa do opressor. Em todos os tempos. Em todos os continentes. Mas, 
s~i o os civilizados europeus, .. os bárbaros da Europa", no dizer de Do
mingos. José de Magalhães, Visconde de Araguaia 2s, os que aniqui
lam, impiedosamente, os aztecas e maias no México, os Incas no Peru 
e os índios, no Brasil. Os nativos, prirnitivos habitantes da América 
Espanhola e da América Portuguesa, não passam para o colonizador, 
de coisas, objetos, mercadorias cqmo as demais ... As leis da Espanha 
riào só legitin1avam essa propriedade, como até permitiam marcá-la 
com ferro quente. O pró prio Cristóvão Colombo não trepidou em es
cravizar aqueles que aliás o recebiam de braços abertos" 26

• Portugal, 
igualmente fanatizado, à margem do Renascimento, mergulhado na 
Contra-Reforma que o isolou da modernidade européia, segue o trági
co exen1plo da Espanha católica. 

O Brasil. ingrediente do Pacto Colonial, que Portugal comanda, é 
co lônia de exploração, produtora de lucro, mera fornecedora do co
mércio europeu . O colonizador não tem porque promover e prestigiar 
a terra da qual se apossa, ele próprio desconhece até mesmo o nóme 
Brasil. .. Nàq existia, entre os portugueses, a forma Brasil" (João Ri
beiro). 

O pau-brasil, o arabutan dos indígenas, conhecido e negociado na 
Europa desde a Idade Média •. vai dar nome ao Pais, tal como é regis
trado em 1502, no Mapa de Alberto Cantino, "o mais antigo do B.ra
sil". "O nome Brasil como designação de vermelho - eséreve Antônio 
Leite Pessoa - era conhecido em Portugal e em toda a Europa nos Sé-

18 

cu los IX X e XI" . Nome mais antigo do que o da América. "apare'-\. 
na c;rto~rafia medieval e renascentista m~it~ ant~s de ~abral" i · . Bra
sileiro do século XVI ao século XVIII. nao e nac1onahdade, mas pro
fissão: denomina o negociante de pau-brasil (Capistrano de Abreu). 
aquele que ºlida com a matéria de~sa exploração"~~. De .acordo com 
Bernardino José de Souza ºo Brasil como ser coletivo, so aparece no 
último quarteÍ do século XVIII. Nunca, antes, i~to mesmo em po.ucos 
documentos o nome brasileiro abrange a totalidade dos naturais do 
Brasil" 29• o' comércio ·entre os homens, a tradição comercial, fa1 o 
nome Brasil ·triunfar entre os homens. a tradição comercial, faz o 
nome Brasil triunfar sobre a determinação místico-religiosa de Ilha de 
Vera Cruz e, depois. Terra de Santa Cruz, que o colo~izador P.r~cura 
impor à terra recém-descoberta. P.ara tristeza de cron~stas. e rel1g1oso~ 
ortodoxos, esse triunfo não é logicamente, .. mudança 1nsp1rada no de-
mônio ·•, como afirma. o devoto Jo_ão de Barros. . 

Os brasis, onde "estavam a essência mesma do nosso americanis
mo" Jo são os índios. os primeiros habitantes e senhores da. t~rra .~~)1S 
quais, lisonjeiro, Jean de Léry, denomina "os n.osso~ bras1l.~1r~s ~ . 
Brasileiros que. pelo menos ao amanhecer da nac1onahdade, n~o sao 
africanos nem europeus. mas americanos" (Couto de M~galhaes~. 

Os indígenas são as primeiras vitimas .d~ Portugal CUJa decade.n
cia, no Século XVI. coincide com o enfraquec1me~~o da su~ economia. 
com o despovoamento que as Descobertas Mant1mas estimulam e a 
corrupção de luxo e costumes. que Alvará de 13 / 1/ 1603 bem reflete a~ 
estabelecer penalidades, da prisão, açoite e degredo à "morte ~aturai 
para aquele que .. esteve de dia, ou de noite dentro de MosteJro;. pr~
vando-se que dormiu com alguma freira.''. A c<?rr~pção al~ança a J~st1-
ça, muito comum no Reino e nas Colôn1as (Ohve1ra ~ art1n~). Curioso 
Alvará · de 13/ 11/1642 determina "que daqui em diante nao possan1 
servir etc juízes, senão pessoas que saibam ler e escrever". . 

O desprezo de Portugal pelos brasileiros. inerente ao capital co
mercial que inspira e conduz os portugueses, cresce no espaço e no 
tempo, até mesmo o Padre Antonio Vieira prega "o aba.ndon? de Per
nambuco ao holaridês co:no único meio de .salvar a f nd1a e a indepen
dência do Reino'' ·2• Não surpreende. os portugueses não podem ser 
heróis de uma terra que ocupam a ferro e fogo. Além dos crim~s e 
vícios do sistema econômico ao qual obedecem com rara exemplarida
de eles na observação de Paulo Pra'io, citandó Nicolau Popplan, são 
"d~dos 'ao folgar, não gostam do trabalho, grosseiros, gente sem~ bon
dade e misericórdia"". Abelardo Romero transcreve exclc-maçao de 

· Clenardo, "professor de um filho de D . João 111": .. Se há povo algum 
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dado à preguiça. sem ser o português, então não sei eu onde ele exis
te .. ''. ln tolerante. inquisitorial. agressivo, o português é vítima, tam
b_éni. do capitalismo comercial ao qual presta obediência. 

Preocupado com as lndias e não dispondo de recursos, Portugal 
monárquico e agrário, tanto quanto a Espanha que, cronologicamen
te, o descobriu (Vicente Pinzon - 1499. Diogo de Lepe -1500, Hojeda, 
etc.) não toma conhecimento do Brasil, não procura de imediato· colo
nizá-lo. Algumas expedições exploratórias que demandam a Côlônia 
(Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio - 1501 , Gonçalo Coelho -
1503, etc.) não objetivam a sua ocupação. 

A Nação Portuguesa "em petição de miséria, quebrada, falida" H 

prefere. monopolizado o pau-brasil, contratar, em 1502, o seu tráfico 
con1 Fernando de Noronha, "de grande opulência e estima nos reina
dos de D. Manoel e D. João Ili". A iniciativa oficial, mais compulsiva 
que inteligente, não proporciona os resultados desejados. Em termos 
de arrecadação, "a renda do pau-brasil, no reinado de D. João III, não 
representa 5% da receita total do erário público português" 36

• Ao 
n1esmo tempo. na medida ern que Portugal reluta em ocupá-lo. o Bra
si I fica livre às investidas de outros traficantes e exploradores euro
peus. 

O comércio da costa brasileira perseguido, sem maior determina
ção, pelos portugueses, os perós. segundo os indígenas, tem nos france
ses, os n1aire, seus maiores concorrentes, franceses cujo trato cordial 
com o~ índios consolida uma aliança que vai durar mais de um século. 
O extrativismo do pau-brasil não tem nenhum compromisso com. o 
povoamento, significa, apenas, a possibilidade de lucro imediato para 
o colonizador e a incorporação do indígena ao trabalho duro difícil 
imp·iedoso, que o sistema exige. Roberto Simqnsen cita Jean de Léry 
para retratar a exploração do índio: "As achas e os toros de pau-brasil 
eram carregados aos ombros pelos selvagens, às vezes em caminhadas 
de 15 a 20 léguas" )7 . 

A sociedade nativa. não estratificada, sofre, assim, sua primeira 
agress~~· marco inicial da destribalização, que, ~o tempo. o capitalis
mo vai implantar. Instala-se, com o índio, a escravid.ão no Brasil, a 
qual, evidentemente, não é denunciada pela historiografia oficial. O 
índio não só sofre como escravo, corrompido pela escravidão incorpo
ra, em algun1as tribos. práticas escravistas inspiradas por seus conta
tos com o europeu. 

· A costa nordestina é das primeiras a conhecer a violência coloni
za~ora. que se processa em nome da cristandade. "O critério portu
gues na _~~lecão de colonos era antes religioso que nacional ; a condição 
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de cristão bastava; a nacionalidade considerava-se secundária.. .. Ma 
noel Bomfin descreve o contexto e faz ·a denúncia : "O Estado li uc:r 

·captar a boa vontade do indígena. mas é forçado a transigir com os 1n 
teresses do colono. e este converte o nativo em animal de carga. iludt· 
as leis e regulamentos. provoca guerras entre as tribos. porque isso lht· 
fornecerá mais escravos" ·19

• Caio Prado Júnior observa que a Coroa 
Portuguesa visava·. em principio. conquistar a simpatia do nativo . 
possível aliado no povoamento. mas prevalece "a escravização sumá
ria. a exploração bestial do colono. que via o í.ndio como trabalha
dor" 'º. Mas. Um trabalhador sem salário. embora Alvará de 
10/9/ 1611 recomende que "as pessoas que deles se servirem, lhes pa
garão seu trabalho". 

A ambição do colono. vestida de astúcia e hipocrisia, dissemina a 
discórdia e o ódio entre os indígenas para melhor escravizá-los e con
quistar a terra da qual eles são seus legítimos donos. Os índios perdem 
a terra e a liberdade, forma de perderem a própria vida. A tática da 
guerra entre os indígenas usada, pioneira e largamente. pelos portu
gueses. vai ser seguida. em certos momentos e lugares. por espanhóis. 
franceses e holandeses. Pero de Magalhães Gandavo confessa, .. se os 
índios não fossem contrários uns aos outros, os portugueses não pode
riam viver na terra nem seria possível conquistar tamanho poder de 
gente" ' 1

• 

Os colonos fazem vítimas, porém, gente de carne e osso. de mús
culos e glândulas. não resistem ao sexo. Eles esquecem. por instantes. 
o sistema que arma seus braços para a destruição e diluem· seu poten
cial genético. a impulsividade sexual na mestiçagem compulsiva. Aso
lidão em que vivem cede lugar à cooperação erótica. Somente deita
dos, rolando, ~braçados. nos corpos das índias nuas, os colonizadores 
são pacíficos, sentem-se humanos. Conhecem e provam. nesta hora. 
um pouco da alegria indígena de viver, alegria que é a medida da natu
reza rica. colorida, poética e de uma cultura livre, sem bloqueios an
gustiantes e inibições traumatizadoras. Uma chama de ternura b.r·i·lha 
na escuridão da agressividade colonialista . Não dura muito, mas aju
da .-

Só em 1553. chegarn ao Brasil, com Duarte Coelho. as primeiras 
mulheres brancas. Porém. "dois séculos mais tarde - diz Lopes de An
drade lendo Capistrano de Abreu~ a situaç~o continua praticamente a 
mesma., ' 2• Os colonos se rn isturarn. em sangue e costumes. às índias . 
Nesse cruzamento saudável. miscigenação que transcende o sistema 
econômico, está a raiz inicial. na sociedade brasileira. de um novo tipo 
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étn ic~ e. h un1a no .. ~assado o gozo sexual repousante, renasce a guerra 
cconon11ca. a polit1ca do colonizador. 

Ao contrário do que pensam cronistas coloniais e, mais recente
mente. Pedro Calmon, para quem "os piores inimigos dos índios eram 
os pr~p~ios índios"·~~~ maior adversário dos nativos e~tá no processo 
colon1ahsta, que os v1t1ma . A voracidade do colonizador "separou-os 
e os armou para a destruição reciproca". Os índios "tiranizados es
poliados, din1inuídos pela metrópole apodrecida"' 44 vão derra~ar 
suor e sangue na defesa da sua terra e da sua cultura a medida da es-
pontaneidade nativa, ameaçada. ' 

Com a ~x pio ração do pau-brasil, forma capitalista que impõe o 
traba~ho servil. nasce e. cresce a escravidão do indígena, escravidão ora 
so~st1c_ada, ora agress1vam:nte assumida. Mas, o colonizador portu
gucs n.ao ~ora de revolt~, nao fica rubro de vergonha. Seu objetivo é, 
en1 pnme1ro lugar, dominar os índios, ocupar a terra e prendê-los no 
trabalho escravo ou, como ocorre com João Lopes, Bixorda em 1515 
e. com Pero de Góis, em l 533, enviá-los a Portugal e, em segundo lu
gar. expulsar os franceses. que percorrem e exploram a costa brasilei
ra . Os franceses. grandes pirata~ e negociantes de pau-brasil apelam, 
do mesn1.o . n1odo, para a escravização dos indí_genas, porém astucio
sos. cord1a1s, sabem conquistar a sua amizade. lndios e franceses são 
en1 vário: lug.ares, aliad~s . Já os espanhóis e, principalmente, os p~rtu~ 
gueses. sao tidos pelos indígenas como cruéis, desalmados. 

"Afáveis com os hóspedes e os estrangeiros e de excessiva corte
sia", com~ te~temu~ha, em 1647, Gaspar Barleus 4

', os indígenas ou
~cm a pnn1e1ra massa. em. ~orto,,Seguro, "com muita quietação". 

Gente b?a e de boa s1mpltc1dade (Pero Vaz de Caminha) faz assim 
s:n1pre._E com todos. Jean de Léry, o circunspecto protestante fran
c:s· depo~ a~ ~hegar ao Brasi!: "Seis h?mens e uma mulher não hesit~
ram em vir v1s1tar-~os no navio para ve-lo e dar-nos as boas-vindas" •i., 
e~bora lamente tnst~. desconsolado, "compatriotas seus que não du
vidavam abraçar a vida selvagem, domiciliando-se nas tabas convi
vendo com a~ tribos, ajudando-os na guerra contra inimigos~ até to
mando pa~te, como convivas cheios de apetite, nos sangrentos repas
tos antropofago~ e .• ~epelentes orgias". Mas, dos índios "tudo se conse
gue com cantonas (Padre Serafim Leite), "gente muito doméstica e 
~ansa, não ofendem a ninguém". Hohenthal, citado por Donald 
Pters~n afir!11a que, durante o domínio batavo, "alguns indígenas fica
ra~.\ªº ª"!ligo~ dos holandeses, que concordaram em ir para a Holan
da .. Tais atitudes e condutas não caracterizam, ligicamente, um 
povo violento, uma raça de bárbaros. 
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A violência da colonização transforma a cordialidade original d"' 
índi<;>s em repulsa e guerra. O opressor português ~onhece o preço d.t 
opressão. esquecido da lição secular de que o violentado, violenta, ,) 
agredido, agride. 

Após o naufrágio e morte do Bispo D. Pedro Fernandes Sard1nh.1 
e do Provedor-mor Antonio Cardoso de Barros, na foz do Rio São 
Francisco, procuram envolver os indígenas com o estigma de uma 
crueldade gratuita ç antropofágica, que nunca existiu. O episódio é de 
1.556. quando os índios já tinham sofrido mais de meio século de tortu
ras e outras violências. Os indígenas, na realidade, enxergan1 neles o 
objeto do seu sof rirnento. A explosão que leva os índios a "devora
rem" o Bispo e o Provedor é raiva acumulada, desespero reprimido. 
vingança trágica contra o inimigo genérico, econômica e ideologica
mente impiedoso. A antropofagia, aliás, quando ex is te nos povos pri
mitivos, não é perversidade, mas ritual religioso ou disposição legal. 
Eles. no caso, torturam. matam e comem com a mesma tranqüilidade 
com que D. Maria 1 de Portugal manda esquartejar Tiradentes, os 
franceses ainda guilhotinam seus conterrâoeos e os norte-americanos 
mandam seus semelhantes para a cadeira elétrica e jogam a bomba 
atômica em Hiroxima e -Nagasaki. A imagem do indígena perveso, an
tropófago, irrecuperável para a civilização, é trabalho do colonialismo 
que. por intermédio da escola oficial, do ensino alienado. procura 
mantê-lo à margem da sociedade brasileira, mistificação justificadora 
da violência contra o nativo e a sua cultura. 

O mapa da violência do colonizador acompanha a filosofia do sis
tema econômico que o traça e induz. Fonte de matérias-primas, condi
cionado pela exportação volta~a para o mercado europeu. o Brasil é 
explorado e ocupado a começar pela costa, São Vicente. a Bahia e Per
nambuco fazem vingar o processo colonialista, sustentando na cana
de-açúcar já presente ern 1526 na feitoria de Cristóvão Jacques. em 
ltamaracá. 

Alvará de t 516 de D. Manoel cuida do povoamento do Brasil e 
em ajuda a quen1 quisesse "dar começo a um engenho de açúcar". Em 
1526, apesar da discordância de Sérgio Buarque de Holanda e Otávio 
Tarquínio de Souza, "a alfândega de Lisboa já cobrava impostos de 
entrada do açúcar brasileiro"º. No século XVI há engenhos funcio
nando, a cana-de-açúcar florescendo, donatários e sesmeiros usufruin
do da Ordem de Cristo. criada em 1321. que recebe o pagamento do 
dízimo para a propagação da fé. Os donatários, proibidos de cobra
rem foros. pensões e tenças. podem fundar viias. nomear ouvidores. 
conceder sesn1arias aos cristãos. escravi1ar índios pagãos e vendê-los. 
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etc .. mas a propriedade plena da terra é dos sesmeiros, livres de exigên
cias oficiais regulamentadoras, que vão ser ampliadas a partir do sécu
lo X V 11. O regi me da concessão de sesmarias, cuja área, antes da Ca r
ta Régia de 27 / 12/ 1695 é de 1 O, l 5, 30 e mais léguas, "deu nascimento 
à aristocracia nordestina", produto do latifúndio ainda existente •9

• 

Em 1531 chega ao Brasil Martim Afonso de Souza com a missão 
de povoar a Colônia, combater os franceses e, na forma da Carta Ré
gia de 28 / 9/ 1532, '"cativar os gentios para o seu serviço e dos seus na
vios e mandar vendê-los a Lisboa, livres de sisa" .so. Porém os fr~nceses 
já são tão influentes, que "seria motivo de hesitação responder se o 
Brasil se tornaria francês ou lusitano" (Pandiá Calógeras). A escravi
d<io vermelha crescente, prestigiada, mantém a sociedade emergente 
scn1 n1otivar qualquer desconforto moral, ou remorso · à cristã Coroa 
Portuguesa. · 

Em 1532, contrariadas as Ordenações Manoelinas ( 1521 ), que 
proíbem doações de terras, são criadas as Capitanias Hereditárias. 
Duarte Coelho Pereira, por Carta Foral de 24/ 10/1534 recebe, de Re
cife ao rio São Francisco, 60 léguas de terras, a Capitania de Pernam
buco onde ele, em aliança com os indígenas, cultiva cana-de-açúcar. 
Em 5/ 4/ 1534 Carta de Doação destina a Francisco Pereira Coutinho 
50 léguas na costa do Brasil, tal como consta da Carta Foral de 
26/ 8/ 1534. É o nascimento da Capitania da Bahia, "cabeça do Bra
sil .. . Francisco Pereira· Coutinho chegou a "dar mão forte a Diogo Ál
vares na missão de catequizar os tupinambás, instalando entre eles três 
engenhos de açúcar" si. Mas, falece em l 547 sem beneficiar o quinhão 
recebidQ . Seu filho Manoel Pereira Coutinho, sem condições de con
servá-lo. transfere-o, em 1576, à Coroa, aquisição feita por D. João 111 
para ajudar os herdeiros. então paupérrimos, de Franciscó Pereira 
Coutinho. 

A indústria açucareira ergue-se ílorescente, até em Sergipe 
"Gabriel Soares de Souza descreve engenhos e canaviais no século do 
descobrimen lo" ~ 2 • O Brasil produz e· exporta açúcar, atividade que, 
do campo ao engenho, vai plasmando uma sociedade de classes, em 
detrimento do regime comunitário dos indígenas. I: sobre os ombrós 
dos índios. com seu trabalho escravo, que prospera e se generaliz.a a 
cana-de-açúcar, a nova riqueza colonial. 

Tome .de Souza, acompanhado dos primeiros jesuítas, chega à 
Ba h ia . t o 1 .9 Governo Gera 1 ( 1549/ 1553 ). Ele serve, com fidelidade. à 
política colonizadora, contida em Regimento que determina a éonces
são de sesmarias a qu~m se dispusesse a cultivá-las e o castigo e a 
guerra aos .. índios que procederam ou viessem a proceder contra os 
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portugueses" H. Aprofunda-se o genocídio do indígena e o problema 
da terra, do mesmo modo prioritário, é un1a das preocupações das au
toridades . Os que, sagrados e profanos. não são beneficiados por se~
marias, apelam para a ocupação da terra, a posse de fato. sem domínio 
pleno. É o caso, dentre outros, dos .. jesuítas, à frente Manoel da 
Nóbrega. que, em 1550. tomam o sitio Água dos Meninos ( Bahia),'que 
só foi doado por Mem de Sá, em 1569" H . 

Em meio à matança física e cultural do nativo, .. só a partir de 
1570 o problema da escravidão indígena começa a preocupar a Metró
pole"". Mas, sem resultadospráticos~Apesarde Alvará de 30/7/1609 
proibir o cativeiro dos gentios .. por ser contra o Direito Natural", os 
índios continuam explorados. sofrendo, sendo liquidados, seja pelo 
trabalho escravo, seja pelas doenças transmitidas pelos colon.os desa- · 
fiados, nesta altura, formal e legalmente. pela Companhia de Jesue, se
nhora da catequese. 

..Em 1580 - argumenta Manoel Bomfim - só havia na colônia 
8.000 negros africanos .e já se contavam 130 en_genhos, produzindo 
para a exportação 70 mil caixas de açúcar" '11

• Diferentemente do que 
pensa Felte Bezerra, afirmando que "a escravidão indígena não logrou 
êxito entre nós" 57, os índios sustentam, em proveito de Portugal. a ex
ploração do pau-brasil e, na sua implantação, a indústria açucarcira a 
qual, no século XVII, v~i transformar o Br.asil no maior produtor 
mundial de açúcar. 

Não são poucos os que, na tent~tiva de min.imizarem a importân
cia da escravidão dos índios, dizem, simplificadores, que eles resistem 
ao trabalho escravo. Não é bem assim. Os índios resistem, preoritár-ia 
e bravamente, à ocupação das suas terras, raíies de uma "estrutura so
cial igualitária" e de uma cultura tão livre e sadia quanlo a vida que le
vam. Desde que não incomodados e assaltados, teriam trabalhado de 
graça como, aliás, fizeram para os franceses. Perdidas as terras, não é 
a escravidão que irá domesticá-los. Dai a resistência silvícola e avio
lência dos colonos. violência que supera a agressividade mais tarde ~e
ílagrada contra os negros. "l nforma Padre Vieira. en1 1657, a Afonso 
IV, que os portugueses mataram, em 40 anos, entre a costa e o sertão. 
mais de 2 milhões de índios" ~ ~. Assim, .. tribos inteiras desapareciam. 
escreve Saint-Hilairc. como a erva dos campos desaparece à medida 
que o fogo consome"'". · 

O colonialismo cumpre, na forma e no conteúdo, o seu ideário. 
pois "a eliminação do índio fazia parte do próprio espírito da empresa 
colonial portuguesa""º. 
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DESCOBERTA, CULTURA NATIVA 
E EXPLORAÇÃO 

A 4/ 10/ 1501 os europeus, em seus barcos com largas velas, tal 
como os fenícios, avistam o rio São Francisco, o rio Opara, o Para
pitinga dos indígenas. O florentino Américo Vespúcio , com essa des
coberta planta sem querer, sem saber, o primeiro marco da história do 
colonialismo em Sergipe. 

O rio Vaza-Barris - registra Felte Bezerra - aparece no Mapa de 
João de la Cosa, em 1500 e no Mapa de Visconde Mariolo, organizado 
em 1519. "Cartas francesas dos primeiros anos do Século XVI mencio
navam uin rio Real" 1

• Evidencia-se, assim, que a área conhecida e ex
plorada antes do colonizador português. 

Américo Vespúcio em companhia de André Gonçalves, dizem 
uns, de Gaspar de Lemos, afirmam outros, abre caminho aos france
ses, que estão no rio São Francisco em 1504 ou, como quer Donald 
Pierson, "pelo menos já em 1526" 2

• Europeus desbravam a região. 
Franceses negociam com os indígenas dos quais se fazem amigos. Ao 

. contrário do que afinna Felisbelo Freire, a amizade não dura "quase 
meio século" mas, praticamente, um século, tempo em que os france
ses. só expulsos em 1601, permanecem em Sergipe. Manoel dos Passos 
comenta a existência de feitoria francesa na terra sergipana. Clodomir 
Silva, na linha do mesmo pensamento, vê os franceses ºfundando esta
belecimentos, explorando as riquezas, praticando º· contrabando"' 1

• 
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A iníluência francesa e o domínio indígena, não só no rio São 
Francisco , marcam Sergipe no século XVI. lndios e franceses navegam 
outros rios. penetram em outras áreas, sinal de que a terra é senão den
sa. pelo menos relativamente bem povoada. Povoada pelos Tupis, ela 
própria "refúgio de Tupinambás, Caetés e Çariris e5corraçados da 
Bahia e Pernambuco''•. Os Tupinambás, principalmente, "gente toda 
nlenos agreste, de mais palavra e fidelidade" (Gabriel Soares de Sou
za) povoam, da costa ao interior, o território sergipano. 

Clodomir Silva, a partir de Antonio José da Silva Travassos. loca-. 
liza, geograficamente. chefes indígenas. "Serigitinha sede no lugar de 
Aracaju e dominava de lrapiranga ao rio Sergipe; Siriri residia no lo
cal onde foi o engenho Saco, junto à Vila do ·Rosário, governava do 
rio ~ergip·e ao rio Siriri; Japaratuba-morava à margem do rio Japara
tuba. no ponto chamado Cachoeirinha, tinha domlnio do rio Siriri até 
o confluente do rio São Francisco - o Poxim do Norte; Pacatuba, che
fe do Poxim do Norte no rio São Francisco e daf à serrra da Tabanga. 
tinha sede na Vila de Paca tuba; Pindafba, estabelecido na Ilha de São 
Pedro de Porto da Folha. dominava da Serra da Tabanga até o riacho 
Tamanduá '. Havia, ainda, os chefes Aperipê, Surubi, nas margens do 
do rio Vasa-Barris, em Itaporanga e, mencionado por Antonio José da 
Silva Travassos. o chefe Moribcca, que marcava seu limite entre o rio 
ltapicuru e o rio Vaza-Barris 6 • 

A terra. assim, do rio Sergipe, no litoral, ao rio Real, limite com a 
Bahia e rio São Francisco, divisa com Alagoas, coberta de populações 
tribais. mais tarde alteradas em "seu substrato biológico, sua cultura e 
suas formas de relação com a sociedade envolvente" 7

• Antes de sofre
rem essa "transfiguração étnica" são gente e cultura representativas da 
resistência autóctone ao processo civilizatório europeu. 

Mas, o que são os Tupis, particularmente os Tupinambás de mui
tas lutas e sacrificios?· Trata-se, sociológica e culturalmente, de um 
mundo primitivo, tribal, com valores, hábitos e costumes que. pelo 
menos residualmente, permanecêm na cultura sergipana. 

Os indígenàs têm a terra em comum e~ precedidas de coivaras. fa
zem roças de mandioca e milho.- caçam com arco-e-flecha. bodoque. 
a~apão e arapuca, pescam peixes e mariscos, canoas e jangadas per
correndo os rios, chegando à beira do mar. "Não assam nem cozi
nham a carne, preferem moqueá-la" (Jean de Léry). Ignoram a pater
nidade biológica, a noção de pai entendida como fato ou fenômeuo so
cial. Nus, "vestidos de inocência", não têm medo nem vergonha do se- -
xo, casam sobrinhas com tios, homens tomam muitas mulheres, mu
lheres tomarn vários homens. E ninguém briga com ninguém. F.ntre 
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eles "não há diferença entre os filhos da mulher verdadeira e os fith,,~ 
das concubinas"• . "Não castigam, não doutrinam nem repreendem os 
filhos", falam sorrindo, "muito alegres de rosto .. ". .. em cada casa vi
vem todos muito conformes" 10

• Assoviam para se encontrar. lutam 
capoeira. "cantam e dançam, não fazem uma coisa sem outra .. 11 

•• o.ca
teretê, dança religiosa. a viola, o pandeiro e o maracâ fazendo musica. 
animando as festas. Os índios confiam nos vizinhos. não há cercas en
tre as roças. "não comem durante as bebedeiras. não bebem às refei
ções, silenciam quando comem" 12

• Tatuam o corpo com urucu. taba
tinga e genipapo. andam a pé em fila por um. defecam longe de casa. 
adoram andar descalços. gostam de descansar de cócoras. Banham-se 
freqüentemente, várias vezes ao dia, pa~a escândalo dos br .. an~os. ~a~a 
asseados. Vivem muito, não ficam gnsalhos, fazem ceram1ca, nao 
adoram a Deus algum. não têm templo nem sacerdote" 11

, deuses cós-: 
micos (sol. terra, lua, etc.) são a sua devoção_. Antes da chegada dos 
cristãos, já têm lendas sobre a· criação do universo. o dilúvio, etc .• pou
co se preocupam com as coisas deste mundo, "vivem todos abastados, 
e fora das necessid~des dos que cá padecem" 14

• Não roubam o que é 
dos outros respeitam os velhos, as crianças e as mulheres, percorrem a 
terra dand'o nomes aos rios, matas, montes, lugares, etc. Felisbelo 
Freire 15 menciona, dentre outros, nomes indígenas existentes em Car
tas de Sesmarias: lnajaroba (rio Real). Po'tihypeba (rio Vasa-Barris), 
lpochy. hipoxy (rio ~oxim), Taymitiaia (rio Jacaré), Potegipe (rio C?
tinguiba), Água Petiba (rio Santa Maria). Parritigi (rio das Pedras). no 
Piragohy. rio Tapacurá, rio Cahype. rio Ariticuyba, rio Jtaquandiba. 
rio G uantigeriba. rio Piranapama, rio lbirarema. rio Pixaxiapa, rio 
Caiaiba. rio Guitihyba, além de Jabetinhaia, Jabotiana e Jaraputane
ma (lagoas), Uputinga e Agiopioba (riachos). Jaseoba (outeiro), Caja
buta (povoação}, Paranassui. Tepahoqua e Tajaoba (aldeias). Patatiba 
(ilha) e Manilha (antiga tapera) (Anexos). ~óbvio que se os índios não 
tivessem grandeza sociol.ógica. cultural, cronologicame~te fixada, .os 
colonizadores não teriam incorporado as expressões nativas à sua ltn
guagem e documentos. 

o's índios. também em Sergipe. ensinam o branco a fazer e usar 
rede. gamela. pote, pilão, cuia. cabaça, beiju, farinha. mingau. "quen
tão" . E muito mais. Cerca de mil vocábulos ou mais. caipira. tabaréu, 
arapuca. pereba. sapeca. pipoca, tetéia (Teodoro Sampaio), aribé. ca
ruá, gravatá, cotó, cesto, balaio, abano. espeto. embira. peneira, pane
la (Baptista Siqueira) e dentre outros. os verbos moquear. espocar, pe
tequear, entocar. cutucar. espiar, pererecar. encangar, capinar, catin
gar, tocaiar, são indígenas 16

• A língua Tupi não tem" l", não pronun-
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eia .. , .. com .. h" . Daí, "melhor-mió, mulher-muié, milho-mio" 11
• 

Tudo isso. com cheiro de povo, incorporado ao português. 
Falar a mesma língua, para o indígena, é coisa de parente - ensina 

Couto de Magalhães. "Os índios - segundo Humboldt- têm ódio das 
pessoas que falam língua diferente" 18

• Só os amigos têm igual falar, a 
n1esma linguagen1. Não foi por acaso que, para conquistâ-los, os jesuí
tas con1eçaran1 por aprender a língua dos nativos, "eles ensinavam e 
pregavam em Tupi" (Teodoro Sampaio). 

O Tupi, Língua Geral, língua "da amizade e da intimidade do
mestica" envolve Sergipe, fenômeno sociológico que, refletindo a cul
tura do nativo, "alma essencialmente brasileira" é característico, 
igualmente. de outras terras e tribos. Corrente entre os paulistas,já no 
Século X VI 1, o uso da Língua Geral, mais do que o próprio português, 
os filhos das suas mulheres - adianta Sérgio Buarque de Holanda ci
tando Relatório de 1692 do Governador Antonio Pais de Sande - "sa
bem primeiro a língua do gentio do que a materna" 19

• Pedro Calmon 
acrescenta, por sua vez: "Até princípios do Século XVIII o linguajar 
nas ruas e casas de São Paulo, Pará e Maranhão, é primitivo, indfgena . 
No Maranhão. ainda em 1755, o idioma popular era índio" 20

• 

O brasileiro. que devia falar Tupi, língua "de doçura e graça" 21 

faz sua. a língua do colonizador. Foi levado a essa dependência. em 
vez de, com Bahira, "deus que sabe rir e sorrir", ironizar o colono, de
bochar do seu raposismo, zombar da sua esperteza . Diz Alberto da 
Costa e Silva, citando Couto de Magalhães, que "entre os indígenas, 
como entre os gregos e romanos, a esperteza da raposa é exposta ao 
ridículo" n. Não ridicularizar, no caso, é ser ridicularizado . Foi o que 
aconteceu, para alegria dos alienados que, como Rocha Pombo, veem 
em Portugal "a tutela legítima fundada na paternidade histórica" n. 

Os portugueses chegam a Sergipe par!! ocupar as terras dos indí
genas. escravizá-los, destruir sua cultura original, telúrica, viva. Che
gam e tên1 sucesso. Os franceses. mais espertos, mats astutos, preferem 
convi ver en1 harn1on ia com os índios, convivência que se aprofunda 
quando eles são expul:;os, em 1567, do Rio de Janeiro e "passam a fre
qüentar. con1 assiduidade, os rios Vaza-Barris, Sergipe e Real'' 2' . Os 
índ ios não guerream os franceses . Os franceses não guerream os 
índios. Pelo contrário . Com o auxílio dos franceses que, na opinião de 
Felisbelo Freire . .. já lhes tinham ensinado o manejo da arma de fogo," 
os indígenas cnfrenta1n. em 1575, o Governador Luiz de Brito e Al
meida. da n1esma n1aneira que, com a ajuda dos índios, os franceses 
lutan1 . cn1 1593, contra Torné da Rocha Malheiros e, em 1596, nas á
guas do rio Rea l. co1nbatem l)iogo de Quadros . Os portugueses. em 
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todos os casos. o inin1 igo comum . Mais que defensores da Coro a I\ 1 r
tuguesa, Tomé da Rocha. J .9 Capitão-mor de Sergipe e Diogo de Quét
drcs cuidam dos seus interesses. o primeiro, .. possuidor de 1 O léguas 
de largura no atual Município de Gararu" 21

• 

Sergipe. na costa atlântica. coberto de matas. de fácil acesso. loca l 
ideal para a exploração do pau-brasil. Gabriel Soares de Souza assina
la a existência de "pau-de-tinta" .. próximo de uma cachoeira do rio 
São Francisco, no rio Sergipe e no sertão do rio Real. onde hú grandes 
matas de pau-brasil" !". ocorrência registrada, igualmente. por frei 
Vicente do Salvador ~· e (7aspar Barleus 28

• Os franceses, com .. naus de 
l 00 toneladas costun1ava111 entrar na barra do rio Sergipe para carre
gar pau-brasil, algodão e pimenta" 29

, produtos que se encontram do 
mesmo modo, nos rios Real, Vaza-Barris e Cotinguiba. O famoso 
••pau-de-tinta" explorado de 1500 até a Monarquia. é encontrado em 
1922/ 1923, mesn10 en1 ••míseros restos isolados" por Philip von Luet
zelberg perto de Propriá e Geremoabo" 'º. 

A madeira vermelha abundante, procurada. de bom dinheiro, é o 
grande negócio de piratas e colonizadores . Negócio montado com a 
escravização dos índios. Não há, até em matéria de transporte. dificul
dades para explorar e exportar o "pau-brasil", vias fluviais facilitam a 
exploração. A partir do rio São Francisco ... pode-se navegar por ele 
até 60 léguas como já se navegou" Jt . Sergipe oferece-se à cobiça es
trangeira com bacias hidrográficas facilmente navegáveis. O rio Real, 
o primitivo Inajaroba. Traípe, ltanhi ou ltaén dos indígenas: o Vaza
Barris, originariamente rio Cássia, Canafistula, 1 rapiranga. o indígena 
Potigipeba .. da navegação a sumacas por espaço de 20 milhas" -' 2

; o rio 
Sergipe, Seregipe, Serigp, o mesmo Sirigy de Gabriel Soarez de Souza 
e Barleus, .. navegável por mais espaço que o Cotinguiba .. ·11 e o rio Ja
paratuba, o Ubirapatiba de Gabriel Soares, Japaratibuço no Mapa de 
Barleus, constituem in1portante rede fluvial aberta aos exploradores 
de diferentes nacionalidades. "Ainda em fins do século dezoito - diz 
F elte Bezerra citando Felishelo Freire - a navegação se fazia pelas 
quatro barras da Capitania" u. Navegação em que os rios Sergipe e 
Real são vistos por D:união de Vasconcelos, como ••os mais afamados. 
caudalosos, de margens fertilíssi1nas" 1

'. 

Em 1841 navios ingleses persegue1n barcos de contrabandistas de 
negros na barra de São Cristóvão'" e, em 1859 Robert Avé-Al1emant, 
na .. excursão à Província de Sergipe", atravessa as barras dos rios São 
Francisco e Cotinguiba , .. Assinalando a sua n1ovin1entação. Relató
rio do Presidente Francisco José Cardoso Júnior. em 1870. fala em 197 
navios, entre nacionais e estrangeiros. ancorando no porto de Aracaju . 
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no exercício 1866/ 1867, e na exportação de 1.050.551 arrobas de algo
dão pelas barras dos rios São Francisco, Real, Vaza-Barris e Araca
ju "' . Em 1877, Sergipe é objeto de navegação de Aracaju ao Rio de Ja
neiro, com escalas em &tãncia e Vila-Nova (Resolução n.9 1058, de 
20/ 4/ 1877). Se isso ocorre no século XIX compreende-se, com mais 
ra1iio. quanto era fácil, habitual, tranqüilo, no século XVI, o acesso à 
costa e ao interior sergipano, seus principais rios navegados em todas 
as direções . 

Sergipe. principalmente do rio Real ao rio São Francisco, está ha
bit~do pelo gentio, serve à exploração dos estrangeiros, que cada vez 
mais se adensam para a ocupação das terras. A economia, centrada 
n·o trabalho escravo do índio, expande-se, a agricultura sustenta a po
pu laç~o . Tal a presença de não-portugueses na Bahia e· Sergipe·, que 
G abncl Soares de Souza pondera em sua visão efetivamente colonia
lista : "Se os estrangeiros se apoderarem dessa terra custarâ muito lan
çá-los fora dela" . 

Gabriel Soares de Souza, "o maior de todos os cronistas dessa 
época" '9

• chegando ao Brasil em 1569 descreve canaviais em Sergipe, 
amplia genérico, escravista, a sua observação: "Se não pode sustentar 
este.Estado do Brasil sem haver nele muitos escravos do gentio da ter
ra para se grangearem os engenhos, e fazendas dela, porque sem este 
favor despovoar-se-á". Nomeado em 1590 Capitão-mor e Governador 
da Conquista e Descobrimento do Rio São Francisco, vem descobrir o 
que, desde Américo Vespúcio em 1501. já está descoberto. Pensando 
tamb~m. nas minas por ele imaginadas, Gabriel Soares de Souza "ia~ 
vinha pelo Atlântico'\ percorre Sergipe, naufraga em 1591 em sua ex
c~rsão ao São Francisco, na barra do rio Vaza-Barris, r~cebendo a 
aJuda de Tomé da Rocha, então à frente da Administração. 

Apesar da pobreza de documentos · sobre Sergipe, especialmente 
os que se referem ao 1 Século, é de se divergir de alguns historiadores 
quando v.eem na pecuária o começo da vida sergipana. Economica
me~te._ fo1 o pau-b~asil o agente primeiro da exploraçã'o. ~preconceito 
cap1taltsta so considerar agricultura aquela cujos produtos são desti
nados à exportaç~º ·.~ agricultura, antes do gado, mesmo girando em 
torno ~e roças p~1m1t1vas, sustentava em Sergipe, nativos e estrangei
ros .. Alem. do .mais, tud? que é produzido na ârea pertence, oficialmen
te, a C~p1tan1a da ~ah1a, nã? havendo condições para separar o que 
tem origem em serg1pe. Sergipe produz e não toma conhecimento da 
sua produção. ~ sempre assim. Ainda em 1819 as -estatisticas são le
vantadas conjuntamente, "Bahia e Sergipe com 566 engenhos, expor
tando, em arrobas de açúcar, 2.180:.~SOOO" 40• Até politicamente 
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Sergipe não existe. Capitania independente por decreto de 8/7/ 1820. 
D. João VI, ela não aparece nas Instruções n.' 57, de 19/ 6/ 1822 quan
do fixam, por Província, o número de Deputados à Ass'émbléia Geral 
Constituinte e Legislativa do Reino". Manoel Curvelo opina conclu
s1vo: 

.. Tudo quanto produzimos havia de aparecer sempre como da 
Bahia. que tão habilmente soube exercer sobre Sergipe. desde a época 
colonial e durante todo o seu tempo de província do Império, a mais 
ditatorial tutela política, administrativa, comercial e econômica" •2

• 

Em 1557 Garcia d' Ávila já se encontra na terra sergipana, maS. 
·isso não significa que ela viva, exclusivamente, da pecuária . Os "cur
rais de gado" só vão se desenvolver no Século X VI 1. A agricultura, as
sin1. precede a pecuária. Os índios. que garantem a exploração do 
"pau-brasil" e a agricultura recérn-nascida, são também o sustentácu
lo inical da cana-de-açúcar. Eles. ·animais de carga e a serviço dos je
suítas - depõe Gabriel Soares de Souza - "trabalham-lhes nas suas 
obras em todos os oflcios, trabalharn-se nas suas olarias, trabalham-se 
com os carros, e nas roças. no que não querem que se aproveite a outra 
gente .. J' . 

37 



REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

, . Felte Be1.erra - lm·estigações Histórico-Geográ(ica.f. Edição da OrganiT.açào Simões, 
Rio de Janeiro. 1952. p. 95 e ft. 127 . 

2. Donald Pierson - O llomem no Vale do São Franci.fco. Ministério do Interior. Suva-
le. Rio de Janeiro , 1972, Tomo 1. p. 225. 

3. Álhum de Sergipe - 1820/ 1920, p. 8. 
4. Manoel Bomfim - O Brasil, Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1940, p. 81 . 
5. Clodomir Silva - Álbum de Sergipe, 1820/1920. p. 10. 
6. Antonio Jnsé da Silva Travassos - Apontamento.f HiJtóricoJ e TopográjlcoJ .rnhre a 

Prm•íncia d<' Sergipe, Imprensa Oficial. 1916. p. 86. p. 87 . 
7. Darcy Riheiro - 0 .f fndio.t e a Civilização. Editora Vo1.es. Petrópolis, 1979. r . 13. 
8. Carlos Frederico Von Martius - O Direito Entf'f' os /ndígena.f do BraJil. Edições e 

Publicações Brasil, São Paulo, 1938, p. (21. 
9. Djacir Menezes - Revista Cultura Política. Rio de Janeiro, Maio de 1941. p. 72 . 

10. Pero de Magalhães Gandavo - Hiftória da Prm·íncia de Santa Cruz. Editora Ohelis
co. São Paulo, 1964, p. 55 . 

11 . Djacir Menezes - O Processo de Aculturação na.f Área.fda Catinga. Revista Cultura 
Política . Rio de Janeiro, n9 1, maio de 1941 . p . 68. 

12 . Jean de Léry - Viagem à Terra do Bra.fil. Livraria Martins Editora. São Paulo, 1941. 
p. 119. 

1 J . Simão de Vasconcelos - Crónica da Companhia de Jnll.f, Fdilllra V 01es. Petrópolis. 
1977. Vol. 1, p . 119. 

14 . Pero de Magalhães Gandavo, Obra Citada. p. 95. 
15 . Felisbelo Freire - His tória de Sergipe. Editora Vozes. Petrópolis , 1977. p. 238 a p. 

4ld . . 

39 



16. Couto ·de M agalhães - O Selvagem. Editora Univer!idade de São Paulo e Livraria 
ltatiaia . Belo Horizonte, 1975. p. 64 . 

17 . Couto de Magalhães. Obra Citada, p. 153. 
18. A . da Silva Melo - A Superioridade do Homem Tropical. Editora Civilização Brasi

leira. Rio de Janeiro. 1965. p . 182. 
19. Sérgio Buarque de Holanda - Raízes do Brasil, José Olympio Editora/ M.EC, Rio de 

Janeiro, 1971 , p. 89. 
20 . Pedro Ca lmon - lli.flória do Brasil. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1951, 

1 Vol.. p . 361. 
21. Afonso Rui de So u1.a - /)oJ Povos da América Especialmente o.y /ndígena.f do Bra.ül. 

Anui., do 5° Cm1Kre.uo Bra.~ileiro de Geografia. Imprensa Oficial, Salvador. 1916. 1 
Vol.. p . 585. . 

22. Alberto da Costa e Silva - Antologia 4( Lendas do lndio Bra.fi/eiro. Instituto Nacio
nal do Livro . Rio de Janeiro, 1957, p. 288. 

23 . Roch·a Pombo - Hi.uóriado Brasil. W.M. Jackson Editores, São Paulo . 19~9. Vol. I. 
p. 273 . 

24 . Sergipe Pré-Colonial e Colonial - Secretaria da Educação e Cultura , Sergipe, 1973, 
p. 20. 

25. Sergipe Pré-Colonial e Coronial - Secretaria da Educação e C ultura. Sergipe. 1973. 
Anexo 5. 

26 . Bernardino José de Souza - O Pau-Brasil na História , Companhia Ed itora Nacio
nal. são Paulo. 1978. p . 31 . 

27 . Fre i Vicente do Salvador - A Conquista de Sergipe. Trecho da História do Brasil , 
Secretaria da Educação e Cultura. Sergipe, 1976. 

28 . Gaspa r Barlcus - lli.Hâria doJ FeitoJ Recentemente Praticado.f Durante Oito AnoJ no 
Hra.~il. Ed ito ra da Universidade de São Paulo/ Livraria ·ltatiaia. Belo Horiwnte. 
1974. p . 1 J4. 

29. Bernardino José de Souza, Obra Citada, p. 47 . 
30. Bernardino José de Souza, Obra Citada, p. 45. 
31. Pero de Magalhães Gandavo - Obra Citada, p. 29. 
32 . Proríncia de StfKipe D'E/ Rei, Corografla Brasflica, Gran Priorado do Crato. Tomo 

1. 1817. Secretaria da Educação e Cultura, Sergipe, 1976, 
33. Prm·íncia de Sergipe D'EI Rei. Obra Citada . 
. '4. Felte Bezerra. Obra Citada , p. 104. 
35. Simão de Vasconcelos. Obra Citada, p. 70. 
.'6. Ariosvaldo Figueiredo - O Negro e a Violência do Branco, José Álvaro Editor. Rio 

de Janeiro . 1977, r . 32. 
37 . Robert Avé-Allemant - Excur.tào à Província de Sergipe. Revista do Instituto H istó

rico e Geográfico. Vól. XXI. 1961, n9 26, p . 92 e p. 93 . 
38. Relatório à Assembléia Provincial. 4/ 3/ 1870. 
39. José Honório Rodrigues - lli.uória da História do Bl'tlsil, Companhia Editora Na

cional / MEC , São Paulo . 1979. p . 433 . 
40. Luiz Amaral - Hi.rtória Geral da Agricultura Brasileira, Companhia Editora Nacio

nal. São Paulo . 1940. ti Tomo. p. 85. 
41 . Adriano Campanhole e Hilton Lobo Campanhole- 'Constituições do Brasil. Editora 

Atlas. São Paulo. 1979. p . 679 e p. 683. 
42 . Manoel Curvclo - Sergipe Repuhlicàno. Editora Casa Mont'Alveme, Rio de Janci

ro. 1896. p . 173. 
43 . José Honó rio Rodrigues, Obra Citada, p. 438 . 

40 

OS JESUITAS, LUIZ DE BRITO E ALMEIDA 
E A GUERRA DE CRISTÓVÃO DE BARROS 

ºAs expedições formaram-se em caráter 
livre. como se fossem empresas privadas, 
porque era esse o eufemismo da pirata
ria oficial; mas. cm essência, a ação era 
do Estado" ( Manoel Bom fim. O Brasil, 
Companhia Editora Nacional. São Pau
lo, 1940. 9• Edição, p. 55). 

Sergipe vive agarrado à Bahia.com medo, talvez. de cair no Atlân
tico . Por ele transitam os estrangeiros. cada vez mais ambiciosos. e os 
índios, sempre andejos. Vem de longe, antiga. requitanda. a violência 
dos portugueses contra os nativos, embora os jesuítas Fra.ncisco Sac
chino 1. Inácio de Tolosa 2 e José de Anchieta ) sejam moderados no 
mencionarem as agres~ões. Os índios, aliás, não agridem. são agredi
dos, não atacam. defendem-se. 

Os missionários sediados na Bahia estão informados das lutas e 
potencialidades sergipanas. E, principalmente, do ºmuito gentio que 
havia"\ gentio que exibe. a toda hora. "seus padecimentos. as cicatri
zes do açoite e do azeite fervendo" 5

• 

Não foi por amor a Sergipe e aos indios, que os jesuitas deixaram 
a Bahia para se adentrarem~ a princípio, nas terras do rio Real e, de-
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pois. por todo o território sergipanó . [)oa~ões de terras es~av~m ~endo 
feitas desde 1534. Francisco Pereira Coutinho chegou a distribuir ses
marias a, Diogo Álvares Correia (20/ 12/ 1536), Pedro Afons~, Sebas
tião Aranha. Francisco de Azevedo, Afonso Torres, Paulo Dias e ou
tros ~. Fora disso, as terras são tomadas a força, cortadas sem dó nem 
piedade as raízes físicas e culturais dos indígenas, que vivem, nessas 
condições, inquietos, aflitos, desesperados. 

Os jesuítas têm conhecimento do que ocorre, os índ.ios ~gredi~~s 
pelas armas e a legislação portuguesa, que tudo faz para isola-los, tatt
ca utiliz<.1da para facilitar a sua destruição . Não é sem razões que, já 
cn1 1561. estão proibidos os casamentos entre índios e brancos. É o 
isolamento legal. sem maior resultado. Os portugueses dividem, atri
tam. con ílitam os índios, mesmo eles "falando a mesma Hngua, proce
de~tes da mesma origem, tendo os mesmos costumes". to caso dos 
tupinambás e tupiniquins Hprofundamente divididos por ódios inco'l
ciliáveis .. · . E~se artificio malicioso, maquiavélico, fartamente utiliza
do pelo colonizador, é responsável pelai ntranqililidade dos indígenas. 
sabido que as sociedades tribais, porque não estratificadas (Morgan, 
Engels) ~ão a viyência da ordem. 

A realidade tumultua e suaviza, por instantes, a rigidez do projeto 
colonizador. Dir-se.á, com Nelson Werneck Sodré, que "o branco não 
impôs a sua civilização, assimilou um mundo de coisas espirituais e 
materiais do índio" R. 

O stxo impõe a sua pedagogia, a rede, o chão ou o mato mistu
ram pessoas, instintos e sentimentos, democratiza a convivência so
cial, que os interesses econômicos conílitam. A miscigenação confra
terniza homens, mulheres e culturas, fonte de espontânea e bonita bas
tardia . A bastardia está inscrita, sem muito exagero, na origem da 
família sergipana constituída, tanto quanto a brasileira, de "pai sotur
no, mulher submissa e filhos aterrados" (Capistrano de Abreu). Não 
só o português, também o francês não resiste às índias, "que nada qe
vem às outras quanto à formosura" 9

• Gabriel Soares de Souza é muito 
claro: "Franceses viveram como gentios com muitas mulheres. Se in
çou a terra de mamelucos, que nasceram, viveram e morreram gentios, 
dos quais há hoje muitos seus descendentes que são louros, alvos e sar
dos ... . 

Os jesuítas, Gaspar Lourenço e João Salônio à frente, chegam ao 
rio Real em 28/ 2/ 1575, trazem cerca de "20 neófitos" . Era, então. Go
verno Geral, Luís de Brito e Almeida (1573 / 1577), o padre Inácio To
losa, Provincial da Ordem. Eles chegam, PQr via das dúvidas, acompa
nhados de "uma companhia de soldados", "um capitão e algumas 
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praças" - diz José de Anchieta. A cruz, insuficiente para a catequese. 
reclama a ajuda da espingarda . Logo depois enviados os padres Fran
cisco Pinto, Pedro Leitão e Luiz da Grã substituido, por não falar a 
Língua Geral, pelo padre João Pereira. 

O padre Gaspar Lourenço "foi recebido de todos os índios com 
mostras de muito amor" 1º. Recebe os indígenas. ouve e fala a todos. 
Faz. em 1575, "uma igrejinha de pindoba", dá o nome de São Tomé 
aldeia com mais de mil almas. próxima ao rio Piauí. Para ela conver~ 
gen1 índios dos rios Piauí, Sergipe. Japaratuba e São Francisco. entre 
eles o chefe Surubi, vivia a 10 léguas de São Tomé. às margens do rio 
~aza-Barris e do q~al "todos se temiam" afamado, na versão jesuítica, 

por causa de muitas mortes consumadas em portugueses" 11 • 

A oficialmente denominada catequese segue, os jesuítas vão 
adiante . S~rge a igreJa. de Santo 1 nácio, na depois Vila de ltaporanga 
e. nas aldeias de Seng1, chefe de 28 delas, é levantada a igreja de São 
Paulo, às margens do rio Sergipe. Mas os missionários, com este tra
b.alho, n<1o levam paz às. tribos. Em primeiro lugar, eles não podem pa
c1fic~r un1a gente, P?r s1 mes~~· pacífica . Em segundo lugar. os jesuí
tas. importantes para se ·pos1c1onarem de forma ostensiva contra a 
Metrópole à qual servem, tentam, apenas, minimizar a violência do 
colonizador . 

Não eram todos os nativos que "pediam ao padre que os fosse v·i
sitar e fazer igrejas''. Havia os mais descontentes, rebeldes, não "fa
zian1 bom rosto", desconfiavam dos discfpulos de Inácio de Loiola 
soldados da Otdem. Eles pediam a outros fndios que não o recebes~ 
~e~, o costume dos padres - os indígenas diziam - era "ajuntar os 
1nd1os, fazer-lhes alegria e depois cativá-los e entregá-los aos bran
cos .. 12• 

Consuma-se a previsão desconfiada. desconfiança pre\'.entiva. 
profética, dos nativos. Pouco importa o padre Gaspar Lourenço man
~ar dizer ao ~overnad~r .L.u.i~ de Brito. e Almeida que. em Sergipe. 
~udo era areias e terra 1nut1l . A tentativa. através informação artifi

c!osa, de de'!lo~er o Gover~ador a vir a Sergipe. n~ô funciona. sufi
cientemente 1ngenua para nao dar resultado. Com a ~tenção concen
trada no ri? Real o .Clovernador envia, · antes, Clareia d'Ávila. que 
f~nda, a 3 leguas do no. uma povoação. depois Vila de Santa Luzia -
diz .Porto Seguro 1.•. Frustrada a iniciativa, Luiz de Brito e Almeida 
vem pessoalmente. deixa Salvador a 25/ 11 / 1575 acompanhado de tro
pas, armado até os dentes, vazio de generosidade. cheio de ódio em 
sua postura de colonizador duplarnente fiel à Igreja e à Coroa Portu
guesa. 
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LuiL de Brito e Aln1eida, sucessor de Mem de Sá, não está preocu
pado com os franceses, senhores da costa sergipana. Os franceses ne
gociam com os índios, não concorrem com os portugueses na posse da 
terra . Não é, propriamente, o domínio territorial de Sergipe, que iria 
facilitar, como era voz corrente, as viagens entre a Bahia e Pernambu
co, o interesse n1aior de Luiz de Brito e Almeida . Seu 9bjetivo, além da 
escravização do indígena. é a defesa de 12 léguas de terras, 5 léguas de 
largura. que ele ten1 desde i3/ 1/ 1573. · 

LuiL de Brito e A ln1eida não persegue nenhum projeto de povoa
mento. não quer rnudar hábitos e costumes, nada tt~m a opor à escravi-
1açao e morle dos índios, muito naturais, freqüentes, antes da sua che
gada. Vcn1 para a defesa do seu patrimônio, escravizar os indígenas, 
n1atá-los. se necessário . Frei Vicente do Salvador, ºsinceridade real e 
objetiva" dt:screve o quadro em que os índios, na maldosa jurispru
dência colonialista •. pagam por crimes não cometidos. Os portugueses 
capturavam os indígenas "e em chegando à vista do mar, apartavam 
os filhos dos pais, os irmãos dos irmãos, e ainda às vezes a mulher do 
marido, e todos se serviam deles em suas fazendas e alguns os ven
diam, porém com a declaração que eram índios de consciência e que 
lhes não vendiam senão o serviço, e quem os comprava, pela primeira 
culpa ou fugida que f aztam, os ferrava na face dizendo que lhe custa
ram seu dinheiro e eram seus cativos" ••. 

A política de extermínio do silvícola, concertada pela Metrópole, 
encontra em Luiz de Brito e Almeida, seguidor exemplar. Ele faz a 
guerra em Sergipe. Os portugueses .armados, municiados, avançam 
nas terras, escravizam os nativos, tomam as suas mulheres, queimam 
as aldeias. transformam a paisagem em cinzas, cobrem o chão de cadá
\eres, a igreja de São Tomé vira cárcere, mais de 1.200 índios detidos, 
presos, logo transportados para a Bahia. Morre o chefe Surubi, Serigi 
(Baopeba) embrenha-se nas matas, Aperipê, com sua gente, também 
toge, o Governadpr o segue "50 léguas pelo sertão sem lhe poder dar 
akance'' (Frei Vicente do Salvador). Não se ouve a voz dos jesuítas, si
lenciosos, mudos, não protestam contra a carnificina portuguesa. 

Feliz com a guerra, guerra total, maciça, oficial, Luiz de Brito e 
Almeida escraviza ·índios, violenta a lei, a escravatura indfg1na, nesta 
,tltura, Já havia sido proibida. Dessa forma, não toma conhecimento 
do· próprio Papa Paulo 111 determinando, em 1573, que os índios são 
homens racionais, "da mesma espécie e natureza de todos os outros, 
capaLes dos sacramentos da Santa Igreja". O Papa Paulo Ili, por iro
nia. vai conceder a lnquisi.ção, instalada por D. João 111 ao nomear, 
en1 261 3'. 159 l , lnquisid~r Geral para o Brasil. O Tribunal da lnquisi-· 
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çào (Santo Ofício), página negra na História corrompe, tanto quanto a 
escravidão, a sociedade brasileira. Ele instaura devassas (inquéritos), 
nega "aos réus os nomes das testemunhas que as acusavam" multa 
prende, confisca bens', etc. Resultado da sua ação, são" 17 mil ;econci~ 
liados, 2 mil queimados, outros fugiram" u. 

O português, a partir do mau exemplo das autoridades, tem ocos
tume de desobedecer e reagir contra a norma legal, herança incorpora
da à sociedade brasileira, em geral, e à sergipana, de forma particular. 
Este autoritarismo intolerante com qualquer questionamento, alimen
tado pelo dogmatismo religioso, o clero colocado acima das leis civis, 
faz nascer e crescer a subserviência ao Rei, "contra quem não se ousa
va pensar nem obrar" 16

• Tal hábito mental e moral, logo generalizado 
significa, no processo de formação da classe dominante sergipana, ~ 
submissão desper~onaliz.adora a todo poder institucionalizado, se bem 
nem sempre legittmo. 

Luiz de Brito e Almeida destrói tudo que encontra cm Sergipe. 
Em 1576, até mesmo do trabalho dos jesuítas nada resta, os indígenas 
destroçados, perseguidos, fogem para o sertão, forma única e possível 
de sobrevivência: O Governador regressa vitorioso à Bahia. Os índios 
não se dão por vencidos. 

O processo colonizador continua com instrumentos e valores es
pecíficos, com sua dinâmica própria. Lourenço da Veiga, "que favore
ceu· a cristandade no que pôde", nomeado para o Governo Geral em 
12/5/ 1577 e Felipe li da Espanha aclamado Rei de Portugal em 
19/ 4/ 1581. "Em 1581 engenhos da Bahia já exportavam 120 mil arro
ba~ de açúcar" 17

• Com o falecimento de Lourenço da Veiga, assume o 
Governador Manoel Teles Barreto (1583/1587) .. 0s índios não esque· 
cem o morticínio de Luiz de Brito e Almeida, o sangue derramdo, vi· 
das sacrificadas, perdidas, pensam em desforra, que não tarda . 

Corre o ano de 1586. Com a malícia que a violência colonizadora 
faz nasce: 'S índio~ planejam a vingança, estudam formas de ataque, 
examinam : meios a empregar, qualquer um é válido para chégarem 
ao objetivo feito de ódio aos portugueses. Não se pode nem se deve, 
mesmo quando se trata de tribos, povos.primitivos, subestimar ores
sentimento dos ofendidos, a fúria dos humilhados. 

Os índios, agora reorganizados, pensam, inicialmente, em chegar 
ao Governador Manoel Teles Barreto. Encontram a forma. Fria e cal
culadamente humildes, enviam emissários à ·-eahia, confessam que de
sejam alcançar o cristianismo, ser incorporados às aldeias baianas. Pe
dem soldados para protegê-los durante a viagem. Apesar das pondera
ções em contrário de Cristóvão Cardoso de Barros, Manoel Teles Bar-
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reto aceita os argumentos, concorda com o apelo, atende o pedido. 
Logo mais convoca fndios já aldeiados pelos jesuítas .e concede 130 
soldados para a expedição ao rio Real. Não proc~de assim por genero
sidade. Na versão do jesuíta Cristóvão de Gouveia, Manoel Teles Bar
~eto em combinação com Garcia d'Ávila e os beneditinos, antevê a 
poss.ibilidade "para o apresamento, em massa, de tantos~ cobiçados 
cativos", a todos cabendo, pelo acordo, "a divisão dos índios que fos
sem captur~dos" ••. 

A expedição parte tranqüila, logo mais está às margens do rio 
Real. Os soldados e índios de Manoel Teles Barreto recebidos com fes
tas. muitos sorrisos e abraços. folguedos para todos, comida para todo 
mundo. bebida farta, gostosa, hospitaleira. Os soldados bebem de
mais. têm n1 ulheres de graça, afogam sentimentos e impulsos, caem no 
chão embriagados. sonolentos, moles, vencidos . Foi o suficiente para 
que. enquanto dormiam, outras mulheres, escondidas nas sombras da 
astúcia e da afoiteza. entupissem os arcabuzes com pedras e betume, 
trocassem. com igual rapidez e eficácia, a pólvora por pó-de-carvão . 
Antes de raiar o dia, ainda madrugada, os índios de Sergipe atacam, 
matam os soldados, ne111 um só vivo para contar a história. Restam al
guns índios aldeados, em pânico regressam a Salvador para dar inf~r
maçào do ocorrido. 

Os indígenas estão. agora. eufóricos, can lantes, cantados, de alma 
lavada . Manoel Teles Barreto perp_lexo, revoltado, ordena a conquis
ta, designados os Capitães-mores Felipe de Moura, de Pernambuco e 
Pedro Lopes, de 1 tamaracá . Eles, porém, não vêm a Sergipe. chama
dos à Paraíba. mais perto. para iguais lutas com os nativos. O Gover
nador falece antes de vir combater o gentio. 

Felipe li. informado do massacre, d~signa Governador a Francis-
co Gira Ides. com a missão de levar a guerra aos fndios. ~o que está no 
Regimento de 30/ 3/ 1588: l"Seja forçado a fazerdes guerra ao dito gen
tio. castigá-lo e lançá-lo fora da terra". O Rei é incisivo, não tolera os 
indígenas .. que se têm fortes e fazem muitos insultos e .danos nas fa
zendas dos nieus vassalos dsquelas partes". Ele chega a "dar perdão 
aos mamelucos que participassem da guerra aos índios de Sergipe. que 
tivessem contas a ajustar por outros crimes" . Qu_er soldados e mestiços 
lutando contra os nativos . Consegue. Sem maior dificuldade. 

Mas estí, realmente, no· massacre dos soldados de M anoel Teles 
Barreto. a disposição agressiva, guerreira, de Felipe II? 1: impossível. 
O massacre, não há dúvida, pesa na sua decisão, porém interesses mais 
fortes influenciam a linguagem e determinação do Rei, contidas no 
Regimento entregue a Francisco Giraldes. Francisco Giraldes não 
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chega a ser empossado. substituído por uma Junta cujas maiores fi~u
ra~ sã? o Provedor-mor Cristóvão Cardoso de Barros e o Bispo Bar
reiros. 

Através do Provedor-mor e do Bispo, que recebem amostras dos 
índios. Felipe 11 é informado da existência de salitre entre o rio Real e 
o rio São Francisco . A inf orr11ação. anterior ao Regimento de 1588. 
Sem ela o Regimento entregue a Francisco Giraldes não cuidaria, ob
viamente, do assunto. Felipe li menciona. no Regin1ento. a existência 
de grande quantidade de salitre e a "necessidade do seu transporte para 
a Bahia "pela muita necessidade que neste reino h<i de salitre para se 
fazer a pólvora necessúria para minhas armadas". O salitre. no sécu1,, 
XVI, mais estratégico do que o pau-brasil, Portugal grande con1pra
dor de pólvora na 1 lolanda e ou.tros países da Europa. 

Os jesuítas conhecern a existência do salitre, mas silenciam. ou 
são comedidos en1 seus cornent<irios . Os índios não o ignoram. j<i ha
viam transportado salitre para Salvador . Vem de longe e segue. no 
tempo, a preocupação con1 o mineral. Diogo de Campos Moreno, Sar
gento-mor do Governador Diogo de Menezes Siqueira diz em 1612. 
no "Livro que dí Razão ao Estado do Brasil", que o produto "será 
negócio de maior irnportância que o do pau-brasil. além de se ficares
cusado con1prá-lo no estrangeiro". Diogo de Menezes - escreve Luiz 
Antônio Barreto - "explorava o salitre da Serra de São Gonçalo. na 
Capitania de Pernarnbuco, e o transportava. pela chamada "estrada 
do salitre", até à beira do rio São' Francisco, na altura da Ilha dos Ta
puias. a próxin1a forn1ação de terra depois da nossa Ilha do Ouro " 1 ~. 
Em 1670 - adianta o pesquisador sergipano - há brigas entre Bento 
Surrei. Garcia d'Ávila e Antônio Guedes de Brito em torno do salitre. 
Belchior Dias M orein1 está ligado a ele, de acordo com Relatório de 
22/ 11 / 1725 do Coronel Pedro Barb0sa Leal ao Vice-Rei Vasco Fer
nandes C'esar de Meneses, Conde de Sabugosa. Frei Vicente do Salva
dor. geralmente objetivo, faz referência a uma "serra do salitre ' ' no 
sertão sergipano 20

• Já em 1890, Francisco Glicérío, Ministro dos Ne
gócios da Agricultura. Comércio e Obras Públicas. d<í notícia ao Presi
dente da Província. Lourenço Freire de Mesquita Dantas. de requeri
mento en1 que Pedro Barreto Pedroso Freire "pede pern1issão para ex
plorar nitrato de potassa (salitre) no 111unicípio de ltabaiana 11 • 

"Os insultos e danos nas fazendas dos meus vassalos daquelas 
pa~tes." não con~ti~ue1n. por si mesmos. razões para Felipe li guerrear 
os 1nd1os. Eles sao 1n1portantes, rnas o salitre, provavelmente, ajudou a 
apressar a sua decisão de tomar as terras. escravizar e destruir o gcn-
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tio . Felipe li determina a invasão da terra sergipana, invasão que a 
história oficial registra C<?mO conquista de Sergipe. 

Por ordem de Felipe li da Espanha, 1 de Portugal e à custa da Co
roa. Cristóvão Cardoso de Barros inicia a invasão de Sergipe. Conta 
com .. considerável exército, à frente do qual seguiu ao longo do mar, a 
vanguarda confiada a Antonio Fernandes e a retaguarda a Sebastião 
de Faria" ::, exército armado, com certa sofisticação, com peças de ar-
tilharia . · 

Não se trata, como parece a alguns historiadores, de vingança de 
Cristóvão Cardoso de Barros, filho natural de Antônio Cardoso de 
Barros, sacrificado no rio São Francisco, em 1556, pelos lndios Cae
tés: A vingança não sobreviveria sem materializar-se por mais de trinta 
anos. O que existe, simplesmente, é a ambição colonialista, ambição 
que gera a ação militar, a guerra de Segipe. Mais uma. 

Cristóvão Cardoso de Barros, à frente de soldados, mamelucos e 
índios recrutad~s na sua marcha para Sergipe, chega ao rio Vaza. 
Barris a 13 / 12/ 1589. Com ele vêm "habitantes de Pernambuco e 
Bahia, estimulados pela possibilidade de escravizar os índios'' n. ~ 
compreensível. Em 1576, quando o açúcar do Brasil, segundo Manoel 
Bonfim, .. é o mais abundante na Europa", Pernambuco "exportava 
cerca de 70 mil arrobas de açúcar" 2

\ estando faminto da mão-de-obra 
escrava que o índigena, antes do negro. proporcionava. O mesmo acon-
tece com a Bahia cuja lavoura de cana, em ritmo crescente. explica a 
existência, nos meados do Século XVII, de "300 engenhos de açú
car" :'. f: natural que pernambucanos e baianos estejam em Sergipe fa
zendo a guerra, apresando índios em nome da agricultura colonia 1. 
que tem a terra como meio e a exportação como fim" 

Após choques iniciais há, em 19/l /1590, a confrontação decisiva 
entre Cristóvão Cardoso de Barros e cerca de 20 mil indígenas chefia
dos por diversos caciques, especialmente Serigi (Baopeba). Os índios 
resistem à fúria portuguesa. E o heroísmo nativo~ selvagem, contra a 
guerra fria, calculada a Sergipe destinado, na opinião dos cronistas, à 
e~altação da .. nossa santa íé católica". A fé católica ou "tradição cris
tã .. já a essa. época é escudo dos inquisidores. biombo dos colonialis
tas, esconderijo dos reacionáriQS. A fé, realmente, é exaltada, mais de 
1.600 índios mortos, cerca de 4 mil presos, escravizados . Há quem fale 
na escravidão de 10 mil indígenas 26

• O chefe Siriri morre na luta, Seri
gi. preso. faz greve de fome. t, Talvez, a primeira greve de fome feita 
por um preso. em Sergipe. Os demais índios fogem, Rodrigo Martins e 
Álvaro Rodrigues perseguindo-os pelo sertão, muitos alcançando, 
"através do São Francisco, a Capitania de Pernambuco" 21

• Se, como 
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n1enciona Luiz R. B. Mott. a população de Sergipe. em t816, de al:lH· 
do com J. N. de Souza é de 91.997 habitantes 21

, os 20 mil índios que lu
tam contra Cristóvão Cardoso de Barros cm 1590, mais de dois Secu
los antes. representam altíssimo contingente demográfico . No período 
1825/ 1830, ainda segundo Luiz R. B. Mott, só existem, na Província. 
1.500 índios, 1,30º 0 da população sergipana 2 ~ . 

· Felipe 11 faz doação ao vitorioso fidalgo e cristão português do 
território conquistado, ordena-o vender as terras ou reparti-las entre 
os colonos. Cristóvão Cardo~o de Barros "fez repartição dos cativos e 
das· terras, ficando-lhe de uma coisa e outra muito bea porção, com 
que fez ali uma grande fazenda de currais de gado. e outros a seu 
exemplo fizeram o mesmo'' (Frei Vicente do Salvador). Senhor de 4 
mil indígenas, instala a Ca pitan.ia de Sergipe dei-Rei, funda f orle e ar
raial junto ao rio. Poxim, começo de São Cristóvão, sua Capital. Sergi
pe está conquistado . Dir-se-á melhor, ocupado, Tomé da Rocha Ma
lheiros (1591 / 1594) Capitão-mor, seu primeiro administrador. 

A ocupação. para os índios, não passa de trégua . fm 1658. sem 
embargo de escaramuças-e emboscadas que, reciprocamente. nunca 
cessam. eles assaltam São Cristóvão, motivo para que em 1661, se or
ganize bandeira para prear índios, "chefiada por Antônio Faria .. 'º. 
Não é a únic·a a cuidar desta .. esp~cializaç~o macabra" (Perdigão Ma-
lheiros). . 

"Desocupada a terra de bárbaros", na expressão de Frei Antonio · 
de Santa Maria J aboatão, Governo e clero domina·m. O Governo com 
a força das armas, os religiosos. na intimidade do poder, com o uso e 
gozo de bens e interesses que, no tempo, sabem consolidar. 

O jesuíta, no seu .. duplo caráter de sacerdote e agricultor'', assu
me a direção espiritual·da terra ·sergipana, direção lastreada por privi
légios e compartilha~a. depois, por outras àrdens (carmelitas, francis
canos e beneditinos) e o clero secular. Manoel Curvelo cita Felisbelo 
Freire: ''Isentas de todos os impostos e encargos da socied'ade, enri
~ueci~os !por diferentes doações, os homens da Igreja e a própria lgre-. 
Jª tornaram-se em Sergipe os mais ricos proprietários nos tempos co
loniais" " . Já nos Séculos XVII e XVIII "raros são os testamentos que 
não trazem ricas doações às ilrdens Religiosas" n. Nelson Werneck 
S?dré acres~enta: "Que.m di.~puriha ·de bens sem contemplar a igreja_ 
diz um cr:on1sta - se arrisca a denegação dos sacramentos e à recusa de 
sepultura sagrada" n . . 

A situação, anos tnais tarde. pouco ou nada muda. Os jesuítas -
adianta Francisco Antônio'de Carvalho Lima Júnior - "eram então os 
mais opule.ntos e poderosos proprietário~ da Capitania. Em suas mãos 
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estavam as principais fábricas e fazendas de açúcar, exploravam todas 
as classes soei a is em nome de Deus e em proveito da Ordem" )4. Para 
cin1entaren1 "e alargarem as suas conquistas por toda a Capitania, es
tabeleceram os pequenos conventos ou colégios em dois pontos princi
pais. no Sul.junto à cidade de São Cristóvão e ao Norte, cm Jaboatã.o, 
no niunicípio de Vila Nova" 1 ~. Estabeleceram conventos e levantaram 
"capelas nos engenhos de sua propriedade: Dira, Colégio, Comanda
roba, Retiro, lbura e Camaçari" 3". 

Os religiosos não são somente bens, quantitativa e qualitativa
mente valiosos, rnas também, os poucos que sabem ler, escrever e pen
sar. Con1 penetração e força na Colônia, atravessam a Monarquia, 
chegam à República poderosos em todos os lugares, prestigiados com 
todos os poderes. Tudo, oficialmente, facilita o seu trabalho. "De 1500 
a 1800 - durante 300 anos - a Metrópole proibiu tudo aos brasileiros, 
escolas, jornais, circulação de livros, associações, discussão de idéias. 
bibliotecas. fábricas, agremiações políticas e qualquer forma de movi
n1ento cultural ou de produção livre de bens" n . 

Sergipe nélo é exceção. Os religiosos plasmam a cultura e a políti
ca sergipanas onde a população, na sua maioria espoliada, sofre a hu
milhação da pobreza e a conseqüência de hábitos contrários à liberda
de, por eles estimulados. Casos isolados de sacerdotes rebeldes, patrio
tas. populares. não invalidam a regra. Assim o clero "gerou o falso 
espírito aristocrático, eliminou todo espírito de anâlise, de inquirição, 
de pes4uisa, abriu uma linha divisória entre as classes, plantou idéias 
de superstição. de reverência, de protecionismo" 33 • A classe dominan
te e dirigente por ele servida, prima, desde já, pela desobediência à lei e 
o desrespeito ao povo. "Coube a Sergipe então a triste glória de inven
tar no Brasil em 1836, a primeira fraude eleitoral, com a eleição de La
!!ª rto" ''1 • Gostou da experiência, não parou mais. 
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SESMARIAS, CURRAIS E HISTÓRIA TRAIDA 

..Somos lcgftimos primeiro brasileiro, 
são os índios e não os brancos, os bran
co veio para encher esta terra, para nos 
acabar e tomar terra nossa" (Tsererob'Ô 
- Chefe Xa van te) 

Antes da invasão e guerra de Cristóvão Cardoso de Barros 
( 1589/1590) Sergipe já está sendo dividido, repartido, sesmarias aqui
nhoando protegidos palacianos, amigos da Metrópole, íntimos do Po
der. Os Governadores e Capitães-mores não repartem nem dividem 

. terras improdutivas, estéreis, desvaliosas. Suficientemente inteligentes, 
ambiciosos, não são gente de perder tempo e energia com aquilo que 
não proporciona lucro, prestigio, poder. 

As .concessões de terras garantem o domlnio, forma de violentar, 
por antecipação, a posse dos ind!gcnas. Os índios perdem a terra sem 
saber. A legalidade do domínio justifica e legitima previament~ avio
lência contra o silvícola. E a grilagem nasccndo, .. crescendo, fazendo 
escola, ainda viva no Império, protegida na República, humanamente 
crim·inosa, '1lªS atual. O judiciário só como exceção está ao lado do 
fraco, do pequeno, do humilde, no mais, como depõe, cm 1850, o Pre
sidente da Província Amâncio João Pereira Andrade "é uma multidão 
de processos civis informes e mons~ruosos, e esse m~do que se tem .da 
justiça de Sergipe" '. Quando juízes e escrivães resistem aos desejos 

·dos poderosos, eles partem para a agressão ffsica, arranca~ as páginas 
dos livros oficiais, muitas vezes tocam fogo nos cartónos . João de 
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Araujo ao regressar das lutas contra os holandeses - assinala Felte Be
zerra - encontra Porto Carreiro em suas terras, na Ilha do Ouro. como 
dono da sesmaria. Seu pai lhe dera as terras em doação mas, antes, ti
vera o cu ida do de arrancar as páginas do Livro de Sesmarias, fazendo 
desaparecer o registro anterior de João de Araujo 1

• Raramente havia 
inquérito para apurar tais delitos. 

Amplia-se. após Cristóvão Cardoso de Barros, a concessão de 
sesmarias . t a propriedade senhorial instalando-se, "grandes exten
sões de terra próximas à praia e aos rios navegáveis" .1 anunciando a 
chegada do latifúndio. 

O Capitão-mor Tomé da Rocha Malheiros só no período 
1602/1603 quando os interesses dos colonos estão voltados para o 
Vale do Cotinguiba, faz 14 doações, Diogo de Quadros ( 1595/ l 602) 61 
e o Capitão- n1or Manoel de Miranda Barbosa (1602/ 1607) 64 doa
ções• . Belchior Dias Moreira , cuja filho Rubélio Dias, "natural de 
Geru, é filho da índia Lourença"' já se achava em 1601, como quer 
F elte Bezerra, como criador no rio Real, seus currais prosperando em 
torno da atual cidade de Tobias Barreto 6• Felisbelo Freire descreve 
216 sesmarias concedidas entre 23/ 7/ 1594 e 29/ 11 / 1669 7. mais de 270 
léguas doadas provam que Sergipe perdeu, efetivamente, para a Bahia, 
parte do seu território. 

Não só os profanos, os religiosos disputam, com igual ou maior 
insistência, as terras sergipanas. O padre Agostinho Monteiro obtém, 
a 26/ 12/ 1600. uma légua no rio Sergipe. O padre Bento Ferraz conse
gue, no rio Real, meia légua em 12/ 3/ 1600, duas léguas em 
l~/ 10/ 1600 e, em 11 / 3/ 1601 três léguas no rio Vaza-Barris, mais duas 
leguas ~m 20/ 10/ 1601 e, finalmente em 3/ 10/ 1602 meia légua no rio 
Mocur1. O .padre Gaspar Fernandes é aquinhoado, no rio Mocuri, 
com uma legua em 11 / 7/ 1600 e com nova légua em 2/ 8 / l 6Ó2, pos
suidor também, no rio Baza-Barris, de uma légua recebida em 
21 / 1/ 1602, uma légua obtida em 1/ 2/ 1602 e outra légua em 
20/ 5/ 1602. O cônego Leandro Pedro Velho recebe, cm 30/ 6/ 1603 
duas léguas no rio Poxim e o padre Felipe da Costa detém, desde 
5/1O/1603. quatro .léguas junto à Serra de ltabaiana em área "come
çando ª . medir-se onde acabar os padres da Comp~nhia de Jesus" . 

Os Jesuítas, q~e "faz~m .muito ser~iço a Deus e a sua majestade" 
conseguem sesmaria de tres leguas no no Vaza-Barris e os beneditinos, 
chegados em 1603, recehem, em 5/8/ 1603, no rio Cotinguiba, três lé
guas de terra . Jesuítas e beneditinos não param aí somados aos fran
ciscanos. os mais numerosos, no período holândes ( 1637/ 1645). Para 
receberem terras todos alegam que têm "gados e criações miúdas", po-
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rém não possuem lugar para deixá-los. ~curioso assinalar. segundo 
Paulo Garcia, que as religiões, até Resolução de 26/ 6/ 1711 do Conse
lho Ultramarino não podem obter sesmarias•. determinação freqüen
temente burlada . Un1a só pessoa obtém mais de uma sesmaria: privilé
gio que só foi contido com Alvará de 5/ 10/ 1975, proibida, desde jü. a 
obtenção de sesmaria a quem já possuisse outra. 

Os Governadores, sob o fundamento de que "há muitas terras 
·que estão devolutas" e que "nunca foram cultivadas de brancos", vi
vem concedendo-as . Terras não cultivadas de brancos, é possível, ja
mais de índios. Os índios, antes dos brancos, fazem roças, depois são 
seus professores na costumeira e dura tarefa. Quando, especialmente 
através do cultivo da mandioca, os indígenas, tal como observou Le
wis H. Morgan em relação aos índios americanos" atingem certo pro
gresso en:t seu nível de subsistência, são agredidos com mais violência, 
sua terra e cultura furiosamente violentadas. 

Em 1648 sesmarias de Felipe Marcelino e Gaspar Maciel passam 
às mãos de frades carmelitas que, vindos da Bahia, fundam igreja e ce
mitério no povoado Palmares, nos limites de Riachão, Simão Dias e 
Lagarto. Não demora muito são 12 fazendas onde os carmelitas, fiéis 
ao Evangelho, multiplicam gente com a mesma facilidade com que au
mentam as preces e os negócios. Frei José Marcelino "autor da gera
ção de Palmares teve, em duas relações femininas, 6 filhos e 59 ne
tos" io . 

Sesmarias não param de ser doadas. Os postulantes não são pou
cos. muitos não cuidam da terra recebida, a maioria nem ao menos a 
conhece. "Mui ta terra era dada a quem não a ia povoar" 11

• Já em 
1615, mais de 100 anos depois do Descobrimento - informa Euclides 
da Cunha - haviam, segundo instruções dadas ao Capitão Fragoso de 
Albuquerque, 3 mil portugueses no Brasil" 12

• Quem, portanto, povoa 
real, efetivamente, a terra, é o índio, seu dono e senhor. 

Governadores e Capitães-mores são pródigos. não sabem dizer 
não a seus intimos e protegidos, desinteressados, geralmente, na medi
ção e demarcação das sesmarias. Em 19/ 10/ 1663, Regimento dos Ca
pitães-mores corta a atribuição deles concederem terras. A obrigato
riedade do pedido de confirmação das sesmarias, na forma de carta do 
Rei a D. João de Lencastro, Governador da Colônia, é de 23/ l I / 1698, 
confirmação que só passou a depender de medição e demarcação judi
cial com Decreto de 20/ 10/ 1753 . Alvará de 1795 subordina a confir
mação a pedido prévio ao Conselho Ultramarino. 

O Padre Antônio Pereira consegue, ern 8/4 / 1654, doação de 20 lé
guas no rio São Francisco. Carta de 2/ I / 1659 presenteia 10 léguas a 
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cada um. a Garcia D·Avila, Padre Antônio Pereira, Catarina Fogaça, 
Fráncisco Dias d·Avila e Bernardo Pereira n. Pertencem a Pedro de 
Abreu e Lima as terras onde estão Propriá, terras que ficaram, em 
2/ 12 / 1681, para seus filhos naturais. Centenas de léguas - diz Felte 
Bezerra - são adquiridas pelos Garcia d'Ávila. Alvará de doação, e 
sesmaria beneficia. em 29/ 11 / 1669, entre os rios Sergipe e Vaza
Bar~is. o Desembargador Cristóvão de Barros, Capitão Manuel do 
Couto Dess(;l, Pedro Garcia Pimentel, Hieronimo da Costa e Antônio 
Rodrigues com trinta léguas, todos alegando que "há terras e pastos 
que até o presente senão ocuparam , nem pessoa alguma as povoou ou 
descobriu .. ". Em Espírito Santo, Comarca de Estância, Belchior da 
Fonseca Saraiva. conhecido por Muribcca, faz concessões aos carmeli
tas, "mas sendo preso na Bahia por intrigas, por eles urdidas, revogou 
sua primeira Escritura de doação". O doador e sua mulher fizeram 
concessões de terras, gados, escravos, igreja aos ditos religiosos, me
diante a condição de permitirem que os índios plantassem nas terras 
vizinhas .. 1

'. Não são os únicos a gozarem de tais concessões. 
Sesmarias de até 30 léguas são freqüentcmentc distribuídas. Carta 

Régia de 27/ 12 / 1695 limita a área doada até 4 léguas de comprimento 
por 1 légua de largura, dimensão reduzida para 3 léguas de fundo, por 
1 légua de largura, na forma das Cartas Régias de 27/ 12 / 1697 é 
22/ 3/ 1639. Chega-se. em Carta Régia de 20/ 1/ 1699, tal a disponibili
dade de terras e as doações liberais, ao requinte de se premiar o "dedo
durismo .. , "ordenado que a qualquer pessoa que denunciasse a exis
tência em ses111arias de terras incultas ou despovoadas fosse .dada uma 
área de três léguas de comprimento e uma légua de largura" 16

• A área 
das sesmarias está reduzida, em algumas Capitanias: a meia légua em 
quadro (Alvarás de 13/ 4/ 1738, 5/ 10/ 1795 e 15/ 3/ 1831) só permitida, 
no sertão. a concessão de três léguas. 

Vê-se, no processo de doação de terras, a lei, geralmente, descum
prida. Lima.Junior menciona Carta de 23/ 11 / 1868 do Rei a D. João 
de Lencastro comunicando-lhe que fora informado pelo Ouvidor de 
Sergipe. de que "n'os distritos de sua Comarca se achavam muitas da
tas de terras de sesmarias de mais léguas que as que tenho permitido 
se concedam" ". Surpreende, de certa maneira, o Rei estar mais infor
mado do que o Governador da Colônja. Isso não é a primeira vez que 
acontece e nem será a última. Ainda cm 11/11 / 1878, o Presidente da 
Pr~víncia, Franc_isco ldclfonso Ribeiro de Menezes, toma con'heci
":1cnto ~o fabrico de libras esterlinas falsas, cm Laranjeiras: por Belisá
no Batista Gomes e o português José Fernandes da Silya, através de 
"denúncia vinda do Reino de Portugii" 11 · 
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Nos fins do século XVII, Sergipe. como que uma grande past.t-
.gem, está agitado pelo tropel das boiadas. Mas a terra. através de se~
marias. continua a ser dividida. repartida. Exigências ulteriores de dili
gências, editais, testemunhas (Alvará de 3/ 3/ 1770) e a tomada de in
formações à Câmara do Distrito para concessões (Alvará de 
5/ 10/ 1795) não modificam, substancialmente. a desobediência à lei. a 
prodigalidade oficial nas doações, o processo violento de ocupação da 
terra . 

De qualquer forma . na medida em que os colonizadores empur
ram o gado interior adentro, os cascos dos bois riscando o chão das 
estradas. aumentam as agressões aos nativos. Domingos )orge Velho , 
depois convocado para combater os negros d~ Palmares tem, assistido 
por .. 7 índias concubinas", a experiência de 25 anos de lutas contra os 
indígenas do Nordeste . Aperfeiçoa-se. pelas mãos dos bandeirantes, 
"especializados em carnificjnas e no preamcnto de índio~" - diz Darei 
Ribeiro 1

\ o extermínio do silvícola, "uma das manchas mais negras 
da história do Brasil" (G ottfried Hcinríêh Handelman) . A fase primi
tiva da expansão bandeirante - adianta Nelson Wcrneck Sodré - não 
teve função de povoamento, foi o ciclo da caça ao índio" 20

• Os fndios, 
"prin1ários e naturais senhores da terra" resistem, lutam dia e noite, 
combatividade e bravura que contestam a sua indolência. imagem com 
que. visando .. alhcá-los do domínio do branco .. , os jesuítas procura
ram envolvê-los. 

Desde 1609 que o cativeiro dos indígenas está proibido. A lvarà de 
10/ 9/ 1611 fala cm liberdadc'Clos índios, salvo, porém, os que forem e~
cravizados cm "guerra justa" . "Nossos primeiros povoadores brancos 
começaram a arranjar "guerra justa·~ a torto e a direito, para as mes
mas sempre encontrado um pretexto" 21

• Tem-se, assim, ele próprio 
afirma~do e negando, dando e tirando, o autoritarismo paternalista. 
gradual, relativo, herdado e vivido, no Brasil, séculos depois, pelos · 
"donos do Poder". . 

Os índios, com a lei, sem ela ou contra ela, são escravizados. 
Quando não são escravizados, fogem, depois das lutas, ora para a cos
ta, ora, principalmente, para o sertão. A cidade de Simão Dias surge 
assim, indigenas fugidos, atraídos pelas barrancas do rio Caiçá cons
troem taba ~ 'no local mais tarde denominado Mata da Moita, hoje a 
matriz de Santana de Simão Dias" 22

• Do rio Caiçá muitos se deslocam 
para Malhada Vermelha, que dá lugar à atual cidade de Paripiranga, 
na · Bahia. - " 

Os fndios, uma vez batidos, deixam atrás deles presos, feridos, ca
dáver~s. Com seu trabalho ajudam o povoamento, su.stentam. no seu 
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início. a economia colonial mas, paradoxalmente, são vítimas dela . ~ 
o processo de destribalização em marcha, os indígenas jogados na 
marginalÍLação. Mas a marginalização não os faz marginais . A colo
nialidade n1astiga, tritura a indianidade, porém o índio sobrevive em 
seus ethos, costumes e valores, ingredientes da cultura nacional 
embrionária . 

A colonização não possui alma, o processo não tem coração. Ex
pande-se a fronteira pecuária. Proliferam os currais. As tribos cedem 
lugar aos rebanhos. O boi vale mais do que o índio, é mais importante 
do que o homem. Fazendas de gado, no Século XVI, estão espalhadas 
pelo sertão sergipano, já ocupado nos Séculos XVII e XVIII. Felipe 
Camarão combatente, junto com Henrique Dias, na Guerra Holande
sa está, dentre outros proprietários, à frente de um curral na Vila de 
Pé-do-Banco, hoje Siriri. "Sergipe abundava de gado" - afirma Gas
par Barleus 2

'. 

Os currais não brotam por geração espontânea, no solo sergipa
no. Principalmente depois que começou a rarear a mão-de-obra do 
índio, logo substituído pelo negro, os currais são extensões das "casas
grandes". prolongamentos dos engenhos. Engenhos que em Sergipe, 
com mais destaque para a Bahia e Pernambuco, estão voltados para o 
sucesso do modelo exportador cedo instalado. Sem o gado os enge
nhos não prosperariam, seja como unidades de produção, seja como 
núcleos autárquicos de consumo. Os currais não fazem os engenhos, 
os engenhos fazem os currais. Sergipe, não demora muito, abastece de 
carne à Bahia e Pernambuco. Antes da invasão dos holandeses.já po~
sui 400 currais - diz Felisbelo Freire 24

• 

Sergipe, olhado e acompanhado pelo Conselho Ultramarino. 
criado em 1642 para fiscalizar o Pacto Colonial, as relações Metrópo
le/ Colônia, sofre com mais intensidade as contradições do capitalis
mo. Engendradas e desenvolvidas na Europa, elas estouram com in
disfarçável ferocidade em Sergipe, holandeses e portugueses disputan
do, a partir de 1637, o domínio da terra, desorganizando a economia 
que se afigura florescente, apoderando-se do gado. Sem contar com as 
que foram levadas - escreve Felisbelo Freire - os holandeses destruí
ram, na terra sergipana, 3 mil cabeças de gado, número igual ao que 
Bagnuolo em parte destruiu, em parte transportou para além do rio 
Real n . Na hora em que Sergipe "exporta algodão, tabaco e açúcar 
para a Bahia" 2 ~. sofre as conseqilências de uma guerra que não moti
vou. f: o destino de toda área colonial, amargar os efeitos das disputas 
h.egemônicas. ser palco dos apetites imperialistas das grandes potên
cias. 
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Ante as forças estrangeiras que se defrontam, não há porque op
tar por nenhuma .delas. Portugal é tão co!onizador quanto a Holanda, 
se:_ ben1 desorgan1za~o. menos lúcido. Ele invade Sergipe, explora-o. 
nao modela uma sociedade estruturada, org<'inica, estável. A •~olanda 
.. tentava a sorte da guerra e do comércio". E o fazia ern nome de uma 
burguesia co~sciente, com jurisdição no Rio Grande do Norte, Paraí
ba. ltamaraca e Pernambuco e, agora, com os olhos em Sergipe. 

. ~a_urício de Nassaut embora levado a tomar e incendiar São 
Cns~ovao cn1 ~ 641 e encetar, inclusive de ltabaiana a Simão Dias, uma 
corrida destruidora até o rio São Francisco. pensa em evitar .. as bár
baras cureldades de espanhóis e portugueses". 1:. o que consta em 
~~/2/ 1642. ~a doação da Capitania a Nunin Qlfers, nela prevista ·'·uti
lizar-se dos indígenas dessas terras. remunerando devidamente o seu 
trabalho"~· .. ~em diferente da palavra. especialmente da ação de Por
tug~I. ~auric10 de r:-iassau, em relação aos índios, faz profissão de fé 
cap1l~~~s.ta: .. Esqueci-me de fazer notar a Vossos Altos Poderes que a 
tr_anqu1hda.de e conservação do Brasil dependem, em parte, das rela
~oes de ·~~1zad~ c.om os brasileiros - vale dizer. índios - e que para isso 
e necessano de1~a-los em sua liberdade natural, mesmo os que dentre 
eles pertencem a Coroa de Espanha por direito de sucessão ou por 
co~pra, . o~ qu~ t~n.ham sido submetidos à escravidão por outros 
rne10~ . Ja h berte1 vanos deles, dando ordem para que não sejam nem 
ultr~Jados por seus superiores, nem arrendados por dinheiro, nem 
obrigados ª. trabalhar nos engenhos contra a sua vontade. mas que 
cada qual viva a sua vontade e vá trahalhar onde hen1 entende como 
nossa gente, porque por esse meio Vossos Altos Poderes podenlo tirar 
deles grandes vantagens em tempo de guerra. pôr em combate cerca de 
1 :200 homens •. e .livrar o País do~ ~aqueadores, sediciosos e outra corja 
da mesma espec1e. Se, ao contrano, forcrn tratados pouco convenien
teme~te e como. escravos, é de temer-se que sigam o exemplo dos de 
Ceara e das salinas, atacando os habitantes do campo, perturhando 
por.toda a parte a segur~nç~ dos caminhost sem que seja possfvel im
pedi-los. e passando-se finalmente para o inimigo" 2• . 

f: ingenuidade pensar: tal como Felisbelo Freire e Felte Bezerra, 
que os holande~es voltados para o urb'ano. e não para o rural. fracas
s~ram em Sergipe porque ' não souberam ser colonizadores. Em seus 
oito ~nos na ter.r~ sergipana, eles não tiveram tempo de colonizá-la, 
desafiados, host1ltzados, guerreados pelos portugueses, terríveis inimi
gos dos índios . Os índios ... os brasileiros, povo antigo, indígenas e se
nhores do país" n estão, em grande parte, ao lado .dos holandeses . 
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. Os holandeses, não por incompetência, não realizaram a coloni
Lação, talvez possível sé houvessem levado a guerra aos portugueses, 
na Bahia. Não o fazem. Vitoriosos em Sergipe, param na fronteira, 
não dão combate, em terras baianas, a Bagnuolo. O episódio mostra, 
que os holandeses, satisfeitos com o domínio do Nordeste até Sergipe, 
admitiam ser sócios dos portugueses na exploração colonial da região. 
Está aí, provavelmente, uma das causas da sua derrota, os holandeses 
contra-atacados, a partir da Bahia, e expulsos, em 1645, de Sergipe. 

O índio, com "seu sentimento de autonomia e-fortaleza" não dis
tingue, nem discrimina, intuitivo, Portugal, Espanha, França e Holan
da. Algumas vezes aliado, outras vezes contra portugueses, espanhóis, 
franceses e holandeses. Para o índio, todos são colonizadores, inimi
gos, uns mais, ou'tros menos. Fiel à sua terra, à sua tribo, à sua cultura, 
raiz de um nativismo que a classe dominante não sabe compreender e 
não quer assimilar, o índio, reage, luta contra o invasor estrangeiro. 
Dir-se-á, com o exemplo da sua bravura, que elet por instinto, contrá
rio à ideologia da opção por dado cdlonizador, ideologia que Portugal 
ajudado, lá e aqui, por uma intelectualidade equivocada, submissa, vai 
instituir, oficializar, defender. 
. Ao lado de uns europeus contra outros, guerreando, às vezes, 

aqueles que, na véspera, defendia, o indigena, revelando significativo 
nível de reflexão e pragmatis.mo, posiciona-se, em sua tática, na defesa 
do que lhe parC?Ce ser a estratégia da sua sobrevivência. Não é merce
·nário, não trai, como brasileiro, a ninguém. O índio não é aliado defi-
nitivo nem inimigo incondicional de nenhuma Nação. Refratário à so
ciedade envolvente, à cultura dominante ele, sem saber, como que 
questiona, com séculos de antecedência, o capitalismo dependente, 
que está sendo implantado. 
· O indígena tem permanentemente, o olhar, o .pensamento e oco-

ração na. terra, na sua gente. A inda hoje é assim. Por ser gente, terra, 
raiz, história, o índio em Sergipe e no Brasil, é a primeira forma do ser 
universal. Por isso é agredido, espoliado, caluniado, destruído. Mas, 
contraditoriamente, o sergipano, todo brasileiro autêntico, solidárjo, 
por um mec~nismo inconsciente, arcaico, folclórico, é, talvez, um nos
tálgico do tribal. i;: o protesto inconfessado contra a origem esquecida, 
a cultura assassinada, a terra usurpada, a linguagem perdida, a perso
nalidade deformada, a história traída . · 
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NASCIMENTO, VIDA E MORTE DAS ALDEIAS 

..Fala que civilizado é inteligente, fala 
que civilizado é sabido. Sabe nada . Só 
sabe roubar, tirar área, a terra dos 
lndios. Só sabe isso. Só sabe anotar o di
nheiro. Só sabe isso. Que coisa trislê que 
está acontecendo". · · 
(Babatti - Chefe Xavante). 

O destino do índio, com a proibição do cativeiro em 1609 está en
tregue, oficialmente, aos jesuítas. Civilizá-lo e catequizá-lo, obra, a par
tir de agora, da Companhia de Jesus. Ela sintoniza com a Metrópole, 
cuja política colonizadora, como nota Caio Prado Junior, quer o índio 
como povoador e aliado 1

• f.sta política, contudo, está em contradição 
com os interesses dos colonos, que exploram, sumária e violentamen
te, o trabalho escravo do nativo, na medida mesmo em que "a agricul
tura é mais resistente e refratária à implantação do modo de produção 
capitalista.,. O conflito é inevitável. a Coroa Portuguesa sem força 
para impor suas determinações aos colonos ºtransige com eles, termi
na sócia deles" 2

• 

Nascem as Missões denominadas, no Sul do País, Reduções, eco
nhecidas, em Sergipe, como Aldeias ou Aldeamentos. Não surgen1 
por acaso. Para facilitar, após a guerra de Cristóvão Cardoso de Bar
ros em 1590, a ocupação da terra, os indígenas, obstáculos ao· avanço 
dos colonos, são isolados em Aldeias ou Missões . A solução é in teli
gen te, além de representar, talvez, um alívio no remorso das consciên
cias culpadas. 
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As Aldeias, são comunidades indígenas, aglomerações de nativos 
sob a direção e autoridade dos jesuítas. Verdadeiras .. organizações so-

. ciais autárquicasº, "fundiam as malocas, integravam as tribos"; resul
tado natural de quem, como os jesuítas, não querem confronto com 
os colonos e, muito menos, com a Coroa Portuguesa. Autônomas, 
~om meios e fins espQCíficos, não são apenas os colonos que estão con
tra as Missões ou Aldeias, em breve, logo que crescem, prosperam, fi
~an1 poderosas, a Metrópole não conta mais com elas como parceiras 
na execução da política colonial. 

Mais que .. lento esforço de penetração no âmago das terras serta
nejas" (Euclides da Cunha), as Aldeias logo estão disseminadas por 
todo Sergipe, das margens do rio São Francisco ·aos Municípios de 
Geru, Pacatuba,.l taporanga, São Cristóvão e J aparatuba, na Zona da 
Coting.uibtt. Verifica-se o mesmo em todo o Nordeste. Lopes de An
drade informa, "da chegada dos jesuítas ao Brasil até 1750, existiam 
54 aldeias em Pernambuco, 20 na Par~íba, 7 no Rio Grande do Norte, 
mais de 20 no Ceará, em Alagoas, só nos arredores da Vila de Penedo 
existiam 9, na Bahia 36 aldeias" J. · 

Unidades em que, pelo menos no.seu começo, a produção coinci
de com o consumo e a circulação não tem caráter mercantil , a auto
subsistência, na observação de Emmanuel Terray ao examinar asso
ciedades primitivas ou .. formações sociais provisoriamente primiti .. 
vas" • é característica das Aldeias. Mas, como "as relações mercantis 
são impostas pela conquista colonial", elas se desvirtuam em beneficio 
dos jesuítas e dos seus administradores . Não demora muito a força de 
trabalho vira n1ercadoria, sofisticada, diferente, mas mercadoria. t:. a 
existência embrionária de classes, embora classe, rigorosamente, seja 
consciência de classe. · 

Os jesuítas e, logo depois, os demais religiosos, não preparam · 
membros, agentes, servidqres da colonização, insulam, segregam os 
indígenas para o trabalho que eles, grandes proprietários, necessitam. 
O Governador Diogo de Menezes e Siqueira ( 1609/ 1613) denuncia. 
"que a Companhia de Jesus dava, anualmente, um prejuízo de 3 con
tos de réis à fazenda Real. E advogou tirar aos jesuítas a direção dos 
aldean1entos" ) . Nada consegue. Não é fácil enfrentar, com sucesso, 
um Igreja que, atravé·s de Ordens Religlo~s e do clero secular, é deten-
1.ora de bens e privilégios, compra, troca e vende imóveis s;om igual ou 
maior freqüência do que os profanos. Já cm 1890, quando o Governa
dor Augusto Cesar da Silva solicita ao Governo Central a transferên-. 
eia para o domínio do ~stado. de tt:rras então na posse da Irmandade 
de Santo Antônio e Almas da Cidade de Itabàiana , o pedido é negado, 
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tendo em vista informação do Inspetor Geral de Terras e Co1on1zaçao 
Francisco de Barros e Acioli de Vasconcelos, de que elas foram vendi~ 
das à Irmandade em 1675, pelo Vigário Sebastião Pedroso Góis'. 

Os jesuítas dirigem e disciplinam as Aldeias, porém não levam os 
índios .. às abstrações de monoteísmo" 1

• Elas são reservas de mão-de
obra, por sinal gratuita, numerosa. fndios nas Aldeias ou Missões são 
braços retirados das atividades econômicas dos colonos, centradas no 
trabalho servil. Os religiosos, assim, tenham ou não consciência disso, 
contribuem para o Brasil apressar, em fins do Século XVII, a importa
ção do escravo negro, novo sustentáculo da economia colonial. Os lu
.cros auferidos pela economia colonial constituem-se basicamente, do 
que ela não paga à mão-de-obra ocupada. O escravo, índio ou negro, é 
condição de sobrevivência do sistema, ainda distante da institucionali
zação do trabalho assalariado. 

Os missionários não lutam para assegurar aos índios a posse das 
terras, perseguem uma destribalização saicida porque sem o compro
misso de uni-los para serem assimilados pela sociedade nacional. A 
destribalização é trauma cultural, que distancia o índio de si mesmo 
sem levá-lo ao brasileiro, que ele foi e, nessas condições, não é mais. 

· Aculturado, mutilado em suas especificidades, ele não é brasileiro 
nem, tampouco, índio. Esse não é o menor desscrviço prestado pelas 
Missões ou A Ideias. Dir-se-á, sem que se queira fazer humor, que as 
Aldeias ou Missões prendem os índios à vista e os liquidam a presta
ções. Elas, contudo, são salvas, indiretamente, pela miscigenação, que 
as transcende. 

Os religiosos tên1 o índio de graça e recebem, mais tarde, em suas 
propriedades, quando já autonomamente estabelecidos, negros fugi
dos das fazendas e engenhos. Nessas condições não têm porque conde
nar a escravidão, seja a do índio sobre cujos ombros "a lavoura de 
cana-de-açúcar se instituiu e se generalizou" seja, depois, a do negro, 
que substituiu, em definitivo, o indígena como fator de produção, es
petialmente no período 1750/ 1850, .. quadra decisiva da impcrtação 
de negros"•. A Igreja, como instituição, não podia ser, como, de fato, 
jamais o foi, inimiga da escravidão, a vermelha e a negra . 

Os jesuítas com suas Missões .. em regime disciplinar, quase de ca
serna", não permitem o ensino do português, forma de distanciar os 
índios dos colonos ... Certos aldeamentos eram tão vigiados pelos reli
giosos que os índios preferiam vagar, sem rumo, a suportar a prisão 
espontânea da aldeia militariLada" 9

• Os jesuítas ora querem fazer dos 
índios "dóceis e malífuos seminaristas", ora se serven1 deles .. para fins 
n1ercantis, para enriquecere1n tanto quanto os colonos" 1

". Assim, vão 



alargando seu domínio, promovendo uma rutura cultural, quebrando 
a espontaneidade nativa, destruindo a autoridade tribal. E, embora 
não escapem "às solicitações genésicas", razão de muitas "mancebias 
clericais" , dificultam e impedem o cruzamento das raças, "mestiçagem 
que era a verdadeira solução encontrada pela colonização portuguesa 
para o problema indígena" 11

• Os jesuítas em nome, inclusive de uma 
-"''beatice extravagante, ·supersticiosa" obstaculizam os conta tos multi
raciais, relacionamento in terétnico e multicultural salutar, decisivo, na 
f orn1ação da nova sociedade. Dificulta-se, desse modo, a emergência 
do próprio brasileiro, novo tipo humano a enriquecer 1 no litoral e no 
Sertão, a paisagem nordesiina e nacional. 

Os jesuítas, segundo alcides Lima, citado por Renato Costa, "pre
tendiam levantar sobre os índios a base do seu poder e do seu comu
nismo teoçrático" 12

• Mas os nativos segregados, vítimas de "sedenta
riedade letal", além do trabalho e castigos sofridos, reagem. Não per
dem, en1 silêncio, "o sentimento e a alegria da vida" (Djacir Mene
ses). Eles fogem de umas Aldeias para outreas, correm para diferentes 
lugares hom iziados, às vezes, por pessoas generosas. Esta, a vida difí
cil, amarga, trágica do índio, se bem, por ironia, ele tivesse, legalmen
te, de acordo com Alvará de 1680, direito às terras em que vivia. 

Em meio aos atritos que se agravam, a Metrópole, por intermédio 
de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, Ministro 
de D. José, termina por fazer valer a sua política. l:. a política do mer
c~ntilismo esclarecido, visão capitalista coilseqílente em um Portugal, 
na definição de José Honório Rodrigues, secularmente "devotado ao 
fanatismo religioso, à ostt;ntação mística, às enormes despesas com 
igrejas e pensões ao clero e nobreza" 11 

•. Alvará de 14/4/ 1755 conside
ra os índios e seus descendentes iguais aos colonos para efeito de em
pregos e ho11rarias, ao mesmo tempo em que estimula QS casamentos 
mistos e proíbe tratar os indígenas de modo pejorativo. A legislação 
pombalina defende o trabalho assalariado do índio, ·o uso da língua 
portuguesa · e, na informação de Manoel Bonfim, libera "os escravos 
índios que representavam um terço da totalidade dos escravizados" . 

Lei de 6/ 6/ 1755 decreta a liberdade dos indígenas. Mais de dois 
sécufos de torturas e outras violências haviam passado. Diretório de 
3/ 5/ 1757 dos índios do Pará e Maranhão, que regula a legislação vi
gente sobre os indígenas, é aprovado por Alvará de 17/ 8/ 1758, esten
dendo-se a todo o País. Alvará de 8/ 5/ 1758 estende para todo o Pais, 
Alvará de 7/ 6/ 1755, que suprime o poder temporal dos religiosos . 
Neste niesmo ano de 1759, Carta Régia de 22 de novembro elev.a a Vi
la . com o non1e de .Tomar, a Aldeia de Geru, Freguesia dos Campos 
("lf"\ 

do rio Real, termo da Vila de Lagarto, declarados livres os índios de 
Sergipe, que não devem ser "espoliados do domínio daquelas terras, 
de que eles foram os primeiros ocupadores e povoadores" - diz o Rei 
D. José 1~ . 

Em 19/ 1/ 1759 os jesuítas são banidos do Brasil. Carta Régia de 
21 / 7/ 1759 manda prendê-los e deportá-los. Alvará de 13/ 9 / l 7S9 de
clara os jesuítas, segundo Francisco Antônio de Carvalho Lima Ju
nior, "rebeldes, traidores, proscritos". Bando (edi~l) de 26/ 11 / 1759 
do Vice-Rei D. Marcos de Noronhá expulsa os jesuíta~ de Sergipe, en
tão os mais prósperos proprietários de terras, e seqílestra seus bens 
móveis e imóveis, "colégios são cercados, presos padres e escravos en
contrados" u . 

Inconformados com a liberdade dos indígenas, os colonos inquie
tam as Aldeias, prosseguem na escravização dos índios. A revolta se 
generaliza motivando, em 1763, novo ataque dos indígenas a são Cris
tóvão, do qual participam negros solidários. Em 1765, Isidoro Gomes 
ataca a então Vila de Tomar, uma das mais povoadas pelos indígenas, 
escravismo passional, renitente ao qual não estão alheios João Nunes 
de Barros e Antônio Vieira de Carvalho. 

Apesar de expulsos, banidos, os jesuítas não se conformam, des
pistam, -escondem-se, fogem ao cumprimento da lei. A expulsão s·ó se 
completa nove anos depois, com o Ouvidor João Batista Davier. Com 
base em Lei de 28/ 8/ 1767, que amplia a lei de expulsão da Companhia 
de Jesus em terra sergipana, seu~ membros não podendo "ensinar, pre
gar, confessar", declarados "incorrigíveis e comuns inimigos de toda a 
potência Temporal, de toda a Suprema e legitima autoridade" lf• . 

Expulsam os· jesuítas, mas carmelitas, beneditinos e franciscanos 
permanecem nas Aldeias, seus "diretores espirituais". A solução, pa
radoxalmente, nada soluciona. Mantidas as raízes económicas do pro
cesso colonial assiste-se, mais tarde, à reação contra a política do Mar
quês de Pombal, o que ocorre no reinado de D. Maria, a filha fanática, 
enlouquecida sucessora de D. José. Carta Régia de 12/ 5/ 1798 revoga 
a legislação pombalina, evidente retrocesso do capitalismo perante o 
indígena. A legislação, a partir da queda de Pombal até à Independên
cia - diz Carlos de Áraujo Moreira Neto - é de cunho progressivamen
te anti-indigenista, incentivo para a escravização e organização de 
ações armadas contra os índios" '.'. . • 

Carta Régia de 1798 determina que f ndaos qu~ nao tenha~ esta
belecimento próprio e não tenham ocupação fixa sejam co~pehd.os .ªº 
trabalho público ou particular 11• Aumenta, em todo o Brasil , a vaolen: 
eia contra o indígena, violência que visa, sempre, à posse da terra e a 
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proteção aos colonos . Carta Régia de 13 / 5/1808 restabelece o velho 
sistema de guerras ofensivas aos índios. Com a partida de D. João VI 
para o Brasil, fugindo de Napoleão com quem, na véspera, se unira 
.. na persuasão de não ser mais inquietado", Decreto de 25/ 11/1808 
permite sesmarias a estrangeiros, os nativos, nesta altura, agredidos 
com mais violência, a figura do .. bugreiro" estimulada, vitoriosa . O 
.. bugreiro", caçador profissional de índios, afugenta o indígena "pela 
boca da arrna", é profissão .. criada e necessária à expansão do capita
lismo cruel da Atnérica nova" (Sílvio Coelho dos Santos). Carta Régia 
de 2/ 12/ 1808 nlanda distribuir índios pelos fazendeiros, disposições 
semelhantes já contidas em Cartas Régias de 19/4/ 1808 e 5/11 / 1808. 
Carta Régia de 1/ 4/ 1809 regulamenta ações oficiais e privadas na con-
dução das expedições punitivas. · 

Os índios pagarn tributos, perdem as terras e, estimulados pela 
aguardente - opina Caio Prado Júnior - são levados ao trabalho. A 
aguardente de cana, a conhecida cachaça, vai ter sua fabricação proi
bida, .. sob alegação de que prejudicava a venda dos vinhos portugue
ses" 1

". 

Enquanto a cúpula dirigente vive entre o arbítrio e a desconversa, 
agarrada a un1a legislação paternalista, epidérmica, que vira, geral
mente, ktra n1orta, o Nordeste, ern seu nacionalismo balbuciante, é 
e~volvido por insati sfações explosivas, que assustam o Império. A re
volução de 1817, e1n Pernarnbuco, é exernplo, até Sergipe, embora la
mentável e triste1nente não aderindo, é fiscalizado, protegido contra 

'suas idéias .. insidiosas" e sua ação "solerte", adjetivos ainda agora em 
moda, no Brasil. O Brigadeiro Luiz António da" Fonsçca Machado 
(1814/ 1820) Presidente da Província, é o primeiro a .tomar "providên
cias contra os partidários da Revolução de 1817, guarnecendo as mar
gens do São Francisco contra qualquer provável invasão dos rebel
des" :o. 

Resolução de 17 / 7/ 1822 acaba o regime das sesmarias no Brasil, 
mas o índio continua agredido, indigente para uns, estorvo para ou
tros_, objeto dos que se consideravam os únicos sujeitos da história. 
Agredia-se os índios de várias formas, inclusive transferindo-os para 
outras aldeias e lugares distantes, dependendo da importância e fertili
dade das terras por eles ocupadas. 

Aviso de 27 / 8/ 1824 do Ministério dos Negócios do Império auto
nLa remoção dos índios da Aldeia de Água Azeda, em São Cristóvão, 
para Gcru. rcrnoção que visa a servir aos senhores de terra, que não ti
ram os olhos da arnbicionada Aldeia. Seus habitantes, informa, em 
13 / 7 1 1825. ao Secretário Geral.dos Negócios do Império, o Presidente 

da Província Manoel Clemente Cavalcanti de Albuquerque, .. entre
gues ao ócio e à embriaguez só vivem da rapina com que incomodam 
os pacíficos lavradores das circunvizinhanças" 21• Não surpreende que, 
em 2/ 12 / 1825, o Presidente ordene .. que o comandante da Missão 
aprontasse todos os índios existentes, de qualquer sexo e idade, para 
no prazo improrrogável de 15 dias, os conduzir à Vila de Tomar de 
Geru, onde viveriam · incorporados e sujeitos às autoridades daquela 
Vila". O Sargento-mor Silvestre Juquitiba Botucudo, "capaz de come
ter qualquer empresa" é chama-do pelo Vice-Presidente, já em 1827, 
com a incumbência de .. desalojar os índios, podendo empregar a for-

, , 'l "l ça --. 
O Governo Geral pede, em 21 / 8/ 1825, na linha da mesma políti

ca anti-indigenista,"ao Presidente de Sergipe para mandar índios para 
a Armada, pedido atendido dois anos depois, o Vice-Presidente de en
tão exigindo .. que cada Capitão-mor de índios enviasse de 12 a 15 
.. solteiros, sãos e escolhidos" para serem empregados no Exército e na 
Marinha" 23

• Na forma de Ofício de 6/ 12/ 1827 o Vice-Presidente, qua
tro meses após, .. envia para a Corte como recrutas da Marinha, 80 
índios" H . Delvair Montagner Melatti menciona a escolha, em 1829, 
pelo Capitão-mor da Aldeia de São Pedro de Porto da Folha de índios 
.. para se empregarem no Exército e na Marinha". 

Decisão n9 210, de 26/ 9/ 1825 do Ministério da Guerra, "nomeia 
comandante e força das bandeiras contra os índios selvagens" e Deci
são n9 59, de 1/ 3/ 1830 do Ministério da Justiça, declara que os índios 
devem ser governados pela legislação social. Lei de ~7 /10/ 1831 revoga 
Cartas ºRégias que mandam fazer guerra e pôr em servidão os índios. 
Decreto de 3/ 6/ 1833 encarrega aos Juízes de órfãos dos M un icipios 
da administração dos bens dos índios e Decreto n9 4, de 18/ 6/ 1833 
isepta os indígenas do pagamento de dízimos e mais tributos 

A legislação do 29 Império é menos rígida, mais liberal. Decreto 
285, de 24/ 6/ 1843 manda vir missionários capuchinhos da Itália e De
creto 373 de 30 / 6/ 1844 cuida da sua distribuição pelas Províncias. 
Surgem em 1845, o Regimento das Missões e a Diretoria Geral dos f n
dios, criada pelo Governo 1 mperial, Diretoria que, de acordo com Lei 
Provincial n9 127, de 18/ 3/ 1844, já existe em Sergipe. 

Não há dúvidas que religiosos impedem muitas atrocidades con
tra os índios e, com dinan1is1no e pertinácia, vet:m Aldeias se transfor
marem· em cidades, mas é evidente, do mesmo modo, que os indígenas. 
nas Aldeias, são seres insulados, catequizados, degrados, muitos redu
zidos, praticamente, à indigência. Como se isso fosse pouco, não é pe
queno o nún1ero dos que ganham dinheiro nas costas dos índios. Ain-
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da na Colônia .. a coroa pagava aos jesuítas certos dízimos a fim de do
mesticá-los" is. No Império, o .erário remunerava aos Capelõcs, sendo 
que em Sergipe o Diretor das Aldeias, escolhidos entre militares e de
vidamente nomeado e pago, remunerava aos Párocos, que assistia.~ o 
que está nas Leis Provinciais n9 127, de 18/ 3/ 1844 e n9 146 de 
18/ 3/ 1845 26

• Não é só. Quando as autoridades mandam demarcar as. 
terras dos indígenas, o fazem com os rendimentos dos seus bens, cuja 
administração é de responsabilidade do Juiz de Órfãos. ~o caso da 
Lei n9 52, de li / 2/ 1841, em que o Presidente da Província autoriza o 
Juiz Municipal de ltabaianinha a assim proceder em relação às terras 
dos í·ndios de Tomar de Geru 27

• 

0' Presidente da Província Amâncio João Pereira Andrade escre
vt:, em 19/ 3/ 1850, fazendo referência a representações a ele dirigidas", 
ql:le os índios "vivem abandonados a si mesmos; dando-se à caça e à 
pesca, opondo resistência às autoridades locais, roubando, e até se diz 
que assassinando com freqílência" 21

• Nada mais estranho, quando se 
sabe que os índios contam com administradores oficiais e ··dirigentes 
espirituais' ' todos eles, aliás, pagos pela Fazenda Publica. De qualquer 
forma o Presidente é contra .. a guerra de extermínio que se lhes faz e 
que eu jamais poderei tolerar" 29

• Ele confessa, com franqueza, ef!l re
lação aos índios de Pacatuba, que eles são ••perseguidos, maltratados, 
suas terras invadidas e usurpadas, e que se havia afinal conseguido 
afugentar todos da Aldeia rnediante um processo que se lhes formou e 
que nunca teve andamento" 10

• 

O Império edita a Lei n9 601, de 18/ 9/ 1850, que trata das terras 
devolutas mas, no fundo, ignora o direito dos indígenas. Ela, "única 
lei nacional de terras" 'copia, em parte, dispositivos de legislação nor
te-·americana de 1785 e estabelece o regime da propriedade de terras no 
Brasil. É regulan1entada pelo Decreto n9 J.318 de 30/1/1854. 

Criada a Repartição Geral de Terras cabe-lhe propor ao Governo 
a reserva de terras devolutas "para colonização e aldeamento de indí
gt:nas nos distritos onde existirem hordas selvagens". A legislação, em 
relação aos indígenas, cheia de contradições e condicionamentos. As 
terras reservadas aos índios, na forma do Decreto n9 1.318 são destina
das a seu usufruto, porém não poderão ser alienadas enquanto o Go
verno 1 mperial não lhes conceder, por ato especial, o pleno gqzo delas. 
As declarações para o registro são feitas por encarregados da adminis
tração dos bens e terras dos índios, os Vigários das Freguesias respon
sáveis pelo recehinH:nto das declarações. Observa-se, porém, na práti
ca, a legislação pouco ou nada obedecida. Alguns Vigários, pelos mais 
d ifcr~ntcs n1otívos, dc.:ixarn de proceder ao registros das terras dos 

;u 

indígenas. Há aqueles que, mais realistas que o Rei, negam, não ·por 
inocência, a exis~ncia df índios em suas Freguesias . O Padre Antônio 
dos Santos, Vigário de Vila Nova afirma, em 1829, no Mapa enviado 
ao Presidente da Província: "Não consta índios" 31 • 

Despovoa-se, pouco a pouco, as aldeias facilitando, ni:ssas condi
ções, o trabalho de ocupação do restante das terras dos nativos. Aviso 
n9 172, de 21 / 10/ 1850 do Ministério dos Negócios do Império .. ini
cialmente destinados ao Ceará, estendido também a Sergipe, manda 
incorporar aos Próprios Nacionais as terras dos índios, que já não vi
vem aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da popula
ção civilizada" 32

• ~o pretexto ideal para Presid~ntes de Província ini
ciarem convictos, determinados, o processo de extinção das Aldeias. 

O Presidente Amâncio João Pereira Andrade advoga, em 
24/ 3/ 1851, a extinção das Aldeias, .. seus terrenos incorporados aos 
próprios nacionais" H. E seu sucessor José Antônio de Oliveira e Silva 
informando, em 18/ 3/ 1853, à Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império que não existe ··nesta Província índios selvagens, estando os 
antigos aldeados confundidos na massa da população", solicita a ex
tinção da Diretoria Geral dos lndios, o que ocorre por Decreto de n9 · 
l.139de6/ 4/ J853 14

• • 

O Presjdente Cincinato Pinto_ da Silva refere>se, em 5/ 3/ 1865 à 
desapropriação gradativa dos aldeamentos de Pacatuba e Geru, ale
gando que na Aldeia de Geru não há "um só índio de raça pura" 3 ~ . 
Em l / 3/ 1869 o Presidente Evaristo Ferreira da Veiga cuida de regula
rizar a pos~e dos que ocupavam terras devolutas, "patrimônio dos ex
tintos aldeamentos indígenas" 36

• O Presidente José Martins Fontes 
em 6/ 3/ 1877 é categóric9 em seu conservadorismo: ºNão ·existem na 
Província índios, verdadeiramente tais; há uma casta me~tiça, domes 
ticada, vivendo em sociedade, em aldeias e vilas, civilizados e instruí
dos em princípios religiosos, como é a maior parte da população de 
Sergipe" n. · 

Terras, nas antigas Aldeias e nas Vilas ora sã~ distribuídas, ora 
séfu usurpadas, não sen1 a perrnanente e brava resistência dos ínJios. O 
elitismo fundiários bent:ficia até, com lotes de terras, ex-praças do 
Exército, o Presidente do Estado autorizado a concedê-los pela Circu
lar n9 5, de 19/ 9/ 1885 do Governo Central 38

• 
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ÚLTIMAS ALDEIAS OU MISSÕES 

..Nosso povo precisa de espaço. de nos
sas terras, para poder sobreviver. E essa 
luta precisa ser unida, nossa gente daqui 
do Sul e gente também do Norte. Tudo 
junto. Pra poder se defender dos que 
roubara·m nossas terras" (Ângelo Cretan 
- Cacique Caingangue, Jornal do Brasil, 
3/ 2/ 1980). 

A pecuária e a cana-de-açúcar valorizam as terras, completam o 
cerco e a Jiquidação dos indígenas. Restam, em ~rgipe, pouca~ Al
deias ou Missões. Mas prosseguem as agressões, que são a história da 
terra e da posse assaltadas. Não se ouve uma voz na defesa concreta, 
objetiva, do direito de propriedade do silvícola, direito que é sangue e 
vida, antes, dos colonos e, depois, dos fazendeiros e senhores de enge
nho. Os índios não são reconhecidos como donos da terra, vistos, no 
máximo, como proprietários indevidos, abusivos, imerecidos. 

Os índios, na pitoresca frase de D. Marcos Antônio de Souza, não 
podem conhecer "as doçuras do direito de propriedade", Estranho, 
curioso, é que o direito dos f ndios sobre suas terras, de 1/ 4/ 1680 pre
cede, historicamente, em 15 anos, o reconhecimento, pelo·Jmpério, da 
propriedade privada dos colonos, concedida, inicialmente, em usufru
to, em 27 /12/ 1695. 

Apesar da calculada e mais que secular violência contra os indíge
nas, há .fndios cm todas as Freguesias sergipanas, Nossa Senhora dos 

75 



Campos do Rio Real, a mais habitada . Mesmo assim, .. Mapa Geral de 
todas as Missões ou Aldeias de gentio manso que estão situadas nesta 
Capitania da Bahia", em 20/ 12/ 1758, registra, para Sergipe, mencio
nados os missionários que as assistem, as Aldeias de Lagarto (jesuíta), 
Porto da Folha (italiano), Pacatuba (italiano). Rodelas (italiano), Rio 
Real (carmelita), Japaratuba (carmelita) e Água Azeda. Estatística de 
Luiz R. B. Mott, para o período 1825/ 1830, acusa a presença de 708 
(47,20 por cento de homens) e 792 (52,80 porcento de mulheres), nas 4 
aldeias então existentes: Água Azeda, Pacatuba, Japaratuba e Porto 
da Folha 1

• f: o que resta como inventário da destruição. 
A antiga Aldeia de Geru, não está realcionada. Criada e dirigida 

por jesuítas, em 1802 com 72 por cento de índios em sua população, já 
é Vila desde 1758. O expediente, muito usado, facilita a alienação das 
terras dos nativos. Com a promoção nominal de Aldeia a Vila - obser
va Darei Ribeiro - suas terras passavam a constituir património coleti
vo, cuja posse podia ser concedida a particulares pelas autoridades 2

• 

A Aldeia de Água Azeda, 4 léguas de São Cristóvão, na zona açu
careira dos rios Vaza-Barris e Poxim, é, das mais cobiçadas. Desde o 
Governo de D. Jerônimo de Ataíde, Conde de Atouguia (1654/ 1657) -
diz Felisbelo Freire - ela já possuía certa adn:iinistração, com indíge
nas .. governados por um Capitão-mor nativo e um Sargento-mor su
jeitos, espiritualmente, a um missionário " 1

• Trata-se, segu11do Oficio 
de 22/ 7/ 1829 da Câmara de São Cristóvão ao Presidente Inácio José 
Vicente da Fonseca, .. de 1 (uma) légua em quadra, mas Ata de 
1/ 2/ 1830 do Conselho do Governo da Província, reduz à metade•, re
dução, de certo modo, pertinente. A área está, há muito, povoada, tra
balhada. O Presidente da Província Francisco José Cardoso Junior fa
la, em 4/ 3/ 1870, de ºíndios que em séculos passados ali habitaram'). 

A Aldeia de Água Azeda .. em 1802 tinha 317 indígenas, 16? ho
n1ens e 152 mulheres" 6 vivem aí "índios preguiçosos, ébrios, vadios", 
como afirma D. Marcos Antônio de Souza (Memória da Capitania de 
Sergipe). Do contrário eles não teriam pedido ao Vice-Rei Conde de 
Vimieiro ampliação do território tribal 7

, .. meia légua de terra quadra
da, contígua ao terreno que já possuíam". Pedem terra, obviamente, 
para trabalhar, o que .. obtiveram, sob a condição de não excederem à 
concessão"•. Cumprem a palavra, permanecem na terra . Mesmo re
movidos para Geru, como acontece em 1825, .. voltaram a ver seus lu
gares, resolutos a ficarem na sua antiga posse" 9

• 

O Imperador toma conhecimento do qu~ ocorre na Aldeia . Mas, 
por Portaria de 10/ 7/ 1827 manda que .. se conserve desocupado o 
sobredito terreno para ele e noutros assim devolutos se acomodarem 
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colonos estrangeiros que se espera" 'º. E não chegam M· · . d 
1 · ·ti . ais uma es-

cu pa ou m1st1 ~cação . Os índios se recusam a sair da Aldeia requerem 
o tomAbamento das terras, logo indeferido pela Assembléia Legislativa 
~u.e ve a preten~ão. c?mo "p?uco vantajosa ao bem geral da Província: 
ate mesmo prejudicial aos interesses da Fazenda Pública" 11 . 

M ultiplicam~se os ~onflitos . Constantes os atritos. Gonçalo Reis 
~~rbos~ ~adureira, Diretor. Geral dos f ndios, demonstra que eles 

tem direito de posse sobre uma légua em quadra" 12 • f: con:estado 
~m 1851 , pelo Presdiente José Antônio de Oliveira e Silva. Particulare~ 
1nvade!1'1 ~s terras, não faltando, para justificar o ato, a propaganda 
deprec1ativ:i ~e que Água Az~da .é ºum verdadeiro valhacouto de todtt 
sorte de ~nminosos" . Os índios, como sempre, resistindo, tanto mais 
qu.e a Le~ 1.174, de 27/ 9/ 1860 só autoriza a venda dos terrenos das al
deias extintas desde que os indígenas tenham ºterra suficiente para a 
sua sobrevivência". 

Oficio de 14/ 1 / 18~2 do Presidente Joaquim Jacinto de Mendonça 
ao Delegado de São Cnstóvão, da notícia de queixas dos nativos con
tra "perse~u!~ões e v~olên.cias praticadas pelo proprietário do Enge
~ho . Escunal , Antôn10 Dias Coelho e Mello, Barão de Estância, vio
lenc1as e perseguições que não desaparecem com o frustrado Aviso 
Imperial de 21 / 6/ 1865 mandando "medir terras dos antigos aldea
mentos de Sergipe". Antônio Dias Coelho e Mello Barão de Estância 
"liderou durante 30 anos, a partir de 1863, o Pa;tido Liberal" 11 fa~ 
c~ada refor~ista da mesma dominação oligárquica. Não há, subs~an
c1almente, diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador 
seus chefes, geralmente, proprietários de grandes fortunas . Manoei 
Curvelo sintetiza a política por ambos seguida: "Em Sergipe, no tem
po da Monarquia, quando a situação domina·nte era a conservadora 
nenhum liberal podia aspirar qualquer colocação nos dive.rsos depar~ 
lamentos. da a.dministração p~blica. Iguais manejas eram aplicados 
pelo Partido Liberal, quando tinha ·em suas mãos as rédeas do Gover
no" 14

• 

O Barão de Estância, confiante com a Aldeia de Água Azeda re
quer ao Imperador, em 1869, medição e demarcação das terras insiste 
em seu desejo de possuí-las "por meio de arrematação ou com 'melhor 
entende~ o ~overno Imperial". Conta, agora, com o apoio do Presi
dente Dionísio Rodrigues Dantas, convencido de que "a arrematação 
~a Água Aze~a trará além da vantagem à Fazenda Pública, a tranqUi
hd.ade de muitos proprietários do Vaza-Barris, por ato este que não 
deixará também de influir a bem da agricultura" 15 • A arrematação, 
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contudo, não se processa. píicio de 21 / 5/ 1870 do Ministro ~a Agri
cultura, Comércio e Obras Públicas, ao Presidente da Província Fran
cisco José Cardoso Junior, noticia que proprietãrios de engenhos con
finantes o Barão de Estância e Domingos Dias Coelho e Mello, Barão 
de ltap~ranga, Sflvio Anacleto Souza Bastos e Joaq~im Rodrigues 
Dan tas Portela queriam que "as terras fossem vendidas cm hasta 
pública" 16

• Não são atendidos. . 
Em 1875 o Governo Imperial determina que as terras da Água 

·Azeda sejam discriminadas, trabalho confiado ao engenheiro Aristides 
Armindo Guaraná e concluída em 1877. Há representação dos pro
prietários, os índios, mais uma vez, recorrendo ao Governo Central 
Sem resultado. · 

Água Azeda, també~ chamada Aldeia de Nossa Senhora da Fé, 
na forma de concessão de sesmaria de 30/ 12/ 1718 do Conde de Sabu
gosa, tem ·"meia légua de terra em quadra entre os rios V~ia-Barris e 
Poxim" acrescida, depois, "cm mais meia légua~ concedi~a por D. 
Sancho Faro Conde de Vcrniçosa, cm 1737, ambas a requerimento do 
então Sargento-mor Antônio Dias de Água Azeda" . Mas, está situada 
entre grandes proprietários, especialmente os senhores dos engenh.os 
Escurial, Belém, Taperoá e Quindongá, seus confinan.tes. Esse , ~ es~ig
ma, o pecado ou ameaça maior que pesa sobre a Aldeia. Até a pubh~_a
forma dessa concessão, instrumento público extra(do .por Tabehao 
com fé pública, é questionada, sem que se tenha apelad~ para a sua 
conferência por outro Oficial, com notificação das partes interessadas 
na autenticação do · ato. , 

Em 1933 os possuidores de Água Azeda Anacleto.José de Santa
na e outros :.descendentes ou casados. com descendentes de índios" 
protestam, ~m Juízo, através do advqgado Alceu Dantas Maci~l, c~n
tra o Coronel Gonçalo de Faro Rollemberg e outros propnetá~1os 
que, "aqui e ali se apossam de ter~as, !nvadindo-as! d~~i~and? ~isso 
continuadas turbações". Os propnctános do Escunal tem vivido -
adianta o advogado - em lutas constantes com os donos e morador~s 
da Aldeia, desrespeitando os limites con~ecidos, ~n.vadindo as terras' . 
Esses mesmos proprietários, contra os fatos e a lei, requereram ao en
tão Delegado Ffscal do Tesouro Nacional, cm Sergipe, Afonso Ramos 
Gomes a demarcação das terras de Água Azeda e o Delc~ado, erri 
nome d'a União, "intervindo no que não é da sua competência', baixou 
a Portaria n9 1.219, de 27 / 9/ 1933, intimando os proprietários ou mo
radores da Aldeia "a apresentarem na sua repartição, dentro de 20 
dias, o titulo d~ domínio do referido terreno aldeado" . A autorida~c 
faLendária "expediu uma diligência de três funcionários federais, 
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acompanhada de força pc requisitou ao Chefe de Polícia", 
Manoel Barbosa de Souza, . teugência·que se "dirigiu à. Aldeia e, ali, 
espetaculosamente, com desusado aparato de força, intimou do con
teúdo da Portaria a todos e afixou o Edital em diversas portas de ca
sas". 

A justiça, como sempre, não conteve o arbftrio. Em despacho 
tímido, talvez cúmplice, o Juiz Federal, em Sergipe, Francisco Carnei
ro Nobre de Larceda, só acolheu, em parte, o Protesto Judicial dos 
ocupantes da Água Azeda, embora redigido de forma clara, convin
cente, corajosa, pelo advogado Alceu Dantas Maciel. 

Ao considerar, com base no Decreto n9 22.250, de 23/ 12/ 1932, as 
terras da Água Azeda de propriedade da União, o Delegado Fiscal do 
Tesouro Nacional, em Sergipe, contesta a posse dos índios ou seus 
descendentes. Com a intervenção da autoridad~ federal, a serviço dos 
grandes proprietários, resultam "incidentes e prisões". Discute-se, em 
meio à crise, a quem pertence o· domíniq das terras da antiga Aldeia ou 
Missão (Anexo). 

A. artificiosa disputa leva à convocação do Consultor Geral da 
Fazenda Federal, Rodrigo Otávio, que firma posição em parecer de 
24/4/ 1934. Ele menciona Decisão do Império, de 21 / 10/ 1850, que 
manda incorporar aos próprios nacionais ·como devolutas, as terras 
concedidas aos lndios que estivessem desocupadas e faz referência à 
Lei n9 1.114, de 27/ 9/ 1860, que autoriza o Governo a aforar ou vender 
os te~renos das antigas Missões, que estivessem abandonadas, assegu
rada, contud<?, ârea suficient~ aos f ndios que nela permanecessem. De
creto Legislativo n9 2.672, de 20/ 10/ 1875 revigora cssa.s autorizações, 
permite ao Governo a ~lienação das terras aforadas e transfere às M u
nicipàlidades as terras das extintas aldeias em quê já estivessem ou pu
dessem ser fundadas Vilas e povoações e as que fossem necessárias 
para logradouros públicos. Lei n9 3.348, de 20/ 10/ 1887 passa para o 
Município, o direito de haver os foros dos terrenos que não estives~em 
remidos. . 

Assim, segundo o Consultor Geral da Fazenda Federai, o domí
nio das terras das extintas Aldeias é, de início, da União passando, de
pois, aos Est~dos, por força do disposto no art. 64 da Constituição Fe
deral de 1891. Os Municípios, nessas condições, só têm o domínio na 
parte em que já estivessem ou pudessem ser fundadas Vilas e povoa
ções e as que · fossem necessárias p~ra logradouros púbricos. 

Orozimbo Nooato, então Consultor Geral da Repú~lica defende, 
em P~recet de 2/ 9/ 1940, encaminhado ao Ministro da Fazenda, Artur 
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de Souza Costa, que as terras das chamadas Aldeias abandonadas ou 
aldeamentos extintos não são do domínio da Uniã.o. Pondera, conclu
sivo, qaue não se configurando, no caso, o domínio particular elas são, 
.necessariamente, do domínio dos Estados, por devolutas. 

A União e o Estado, porém, não têm interesse em regularizar a si
tuação da antiga Aldeia ou Missão de Água Azeda. Sabe-se, contudo, 
que é constitucionalmente respeitada a posse de terras de silvícolas que 
nelas se achem permanentemente localizados {art. 129 da Constituição 
Federal de 1934. art. 154 da Constituição Federal de 1937 e art. 216 da 
Constituição Federal de 1946) posse confirmada pela Constituição Fe
deral de 1967 {art. 186) e Constituição Federal de 1969 (art. 198). 

Descendentes de índios e agricultores outros, que trabalham as 
terras da secular Aldeia voltam a sofrer vexames e violências. Em 
1972, suas roças são destruí das e seus casebres incendiados por Raul 
Fernando Barretb Rollemberg e Antonio Gonçalo Barreto Rolle~
berg, filhos de Raul Faro Rollemberg, proprietário do engenho, atual 
Fazenda Escurial, o mesmíssimo Escurial, que fora do Barão de Es-
tância. 

O Departamento de Polícia Federal acolhe denúncia de José Ba
tista dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhares Rurais de 
São Cristóvão e de Jão Batista dos .Santos, carmen Ualvador Freire e 
António Oliveira, instaura Investigação Policial Preliminar, na forma 
da Portaria n9 006, de 24/ 2/ 1972. Os fatos, objeto da denúncia, são 
comprovados através depoimefltos e fotografias do local, tiradas por 
José Helcias Viana, funcionário do mencionado Departamento Fede-
ral. 

Em 13/3/1972 o Delegado da Polfcia Federal, Aníbal Carneiro 
Costa, através do Oficio n9 043 /72, solicita ao Delegado de Policia de 
São Cristóvão para que os lavradores prejudicados "sejam reintegra
dos na posse das terras", solicitação renovada cm 16/~/ 1972 . A auto
ridade federal está convencida de que "os irmãos Rollemberg com o 
auxilio e cobertura da Secretaria de Segurança Pública do Estado es
bulharam os lavradores", adiantandô, em 22/ 3/ 1972, ao Juiz de Direi
to de São Cristóvão, que os acusados ''devastaram e saquearam a pro-
priedade dos pobres e indefesos agricultores". · 

O Promotor Público de São Cristóvão, Paulo Moura oferece de
núncia contra os irmãos Rollemberg, objeto da Ação Penal n9 41 / 72, 
autuada em 16/ 8/ 1972. Diz o Ministério Público "que a policia de iní
cio ajudou os denunciados ou cometeu certas arbitrariedades com os 
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posseiros, inclusiv~ prendendo. Mi~u~I Justino. Os irmãos Rollemberg 
voltaram, desta fe1.t~, com mais v1~lencia, tocando fogo nos casepres 
d?s ~oradores! utJhzando-se para isso de seus empregados ou coni
venc1a da polfc1a, conforme alegações dos prejudicados". O Promotor 
Paulo Mou.ra não man~ém, porém, a mesma posição no correr do pro
cesso, termina por pedir, em 21 / 9/ 1976, nas Razões Finais a absolvi
ção dos culpad~s, o qu.e ocorre •. igualmente, em 10/ 10/ 197~. com a 
Promotora Mana Josehta Almeida Barbosa, que tâmbém funcionou 
no feito. 

Os acusados Raul Fernando Barreto Rolemberg e António Gon. 
çalo Barreto Rollemberg impetram Habeas-Corpus junto ao Tribunal 
de Ju~tiça alegando falta de justa causa para a Ação Penal. O pedido é 
acolhido pelo Procurador Geral do Estado, Eduardo de Cabral Mene
zes, mas a Câmara Criminal, por unanimidade, defende o pensamento 
do Relator, Desembargador Raymundo Rosa Santos, denega a or.dem 
(Acórdão n9 1500, de 9/ 1/ 1973) liquidando, assim, a pretensão dos 
acusados. 

PFossegue o processo. O então Juiz de Direito da Comarca de São 
Cristóvão, Manoc;J Cândido Filho, em sentença fundamentada, hones
ta, de 12/9/1977,julga procedente a denúncia e condena Raul Fernan
do Barreto Rollemberg e Antônio Gonçalo Barreto Rollember a 4 
{quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão. Uma vez dada a sentença ex
pede, em 14/ 9/ 1977, Carta Precatória lntimatória para o Juiz de Di
reito' da Vara Criminal de Aracaju, onde residem os sentenciados, ao 
mesmo tempo em que expede Mandado de Prisão. O Juiz Criminal de 
Aracaju, Luiz Garcez Vieira intima, em 23/ 9/ 19-77, os culpados de 
todo o teor da sentença, porém não cumpre Q mandado de prisão. 

. Os culpados apelam para o Tribunal de Justiça {Apelação Crimi
nal n9 256/77). Embora considerando "incensurável a decisão apela
da" (Acórdão n9 2.288/ 78), o Tribunal, por irregularidade processual, 
anula o feito, devolve o processo à Comarca de origem. O já agora 
J,uiz de D_ireito de São Cristóvão, Manuel Soares Pinto em despacho 
lacônico manda, em 24/ 8/ 1978, "cumprir o Acórdão". Só isso. Não 
há nov.a denúncia. O processo, em. três volumes, dorme o sono dos jus
tos ná Comarca de São Cristóvão. Encerra-se, àssim, mais um drama 
da Aldeia ou Missão de Água Azeda .. Até, certamente, novas agressões 
e injusliça~ contra os que trabalham as suas terras. 

A Aldeia de .São Felix da Pacatuba, no "lugar mais vistoso que há 
em toda a Capitania" (D. Marcos Antonio de Souza), a mais ou me
nos três léguas da foz do rio São FraQcisco, Termo de Vila Nova, com-
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preende l légua quadrada. Está habitada, em 1802, por 514 indígenas, 
700 em 1808, sem falar, segundo a habitual e caluniosa versão das au
toridades, nos "desertores e criminosos que tinham se agregado aos 
índios" . Dirigida por três capuchinhos, já em l 827'os índios são acusa
dos de perseguirem os "homens bons" da Comarca, "Câmara, nobre
za, a maior e melhor parte do povo de Vila Nova". Os indígenas, 
adianta o Juiz José Guilherme da Silva Martins cm Oficio de 
18/ 12/ 1827 ao Imperador, roubam "publicamente gados vacuns e ca
valares com mão armada, juntos, cm assuada de 300 homens 11

• Houve 
efetivamente a invasão de Vila Nova em 1826, para libertar Serafim 
José Vieira, Sargento-mor da Aldeia e "mais 2 índios criminosos" - no 

. dizer do Juiz. Os índios atacaram a cidade, "arrombaram a cadeia, 
dela tiraram e soltaram outr.os presos". Daí a revolta do Juiz, que não 
explica, contudo, os motivos da prisão do Sargento-mor e dos índios. 
O Presidente da Província Amâncio João Pereira ·Andrade não fica in
diferente ao acontecimento, solicita ao Juiz de Direito de Vila Nova 
pra "animar os índios a que voltassem aos seus domínios, e se lhes fa
zer a justiça que tivessem" 18. 

A Missão ou Aldeia de Pacatuba é das mais· ameaçadas pelos pro
prietários locais e vizinhos, que contam, quase sempre, com o apoio da 
policia. Os índios a toda hora perseguidos, processados, suas terras in
vadidas, usurpadas. 

O Marquês de Valença manda medir e doa as terras ao"s índios da 
Aldeia. Em 1870 restam seus descendentes, residentes "no terreno con
finante com o Engenho almas, pertencente aos Carmelitas", engenho 
que "passou a pertencer ao falecido José Guilherme da Silveira Mar
tins sobre quem, segundo declarou o Juiz de Direito de Vila Nova, em 
1862, recaía a suspeita de ter usurpado meia légua de terra quadrada 
da extinta aldeia" 19. 

A Aldeia ou Missão de Nossa Senhora do Monte do Carmo de 
Japaratuba está situada, mais que as outras, entre engenhos e fazen
das. Conta, em 1802, com 94 índios, ~3 homens e 41 mulheres 20

, nú
mero que alcança 300 em 1808 21

• Faz parte da Comarca de Capela e é 
regida por carmelistas. Suas terras férteis apressam e aprofundam a 
ocupação branca, o~ f ndios rápida e facilmente escorraçados para ou
tros lugares. Diz, em 1870, o Presidente Francisco José Cardoso Ju
nio r que ela ••há anos deixou de existir" 212. 

Não existem referênci as sobre as dimensões da Aldeia, ignoran
do-se, igualmente, o processo de doação de terras na área. Sabe-se que 
dos 646 engenhos existentes em 1871 , na Província u, boa part~ está 
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e~ Japa~atuba, centr~' açucareiro .d~ maior importância. Japaratuba 
a~arece, Já em 1854, no mapa estal1st1co organizado por M anoel Diniz 
~1las Boas, com un:ia população de 890 escravos e 667 pessoas livres u, 
s1~al de que os índios foram, bem cedo, expulsos, praticamente exter
minados. 

' 
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ALDEIA DE PORTO DA FOLHA: 
INDIOS E REMANESCENTES XOCÔS 

"Af morra quem morrer 
Escape quem escapar 
Não tou querendo o alheio 
Pelo meu posso lutar 
Com o caráter e .o brilho 
E se morrer. tem meus filhos 
Que precisam de plantar" 
(luiz Caetano da Silva. Porto da Folha. 
Dezembro de 1978) 

A região do rio São Francisco está habitada em 1587. de acordo 
~om Gabriel Soares de Souza, pelos ºCaetés", na margem esquerda, e 
os Tupinambás, na margem direita,. 1 

, população que áumenta com a 
chegada de indfgenas do litoral, fugidos 'após conflitos com ôs coloni
zadores portugueses. Destruídos os Cae~és, escravizados a partir de 
1556, restam os Tupinambás, logo confundidos nos mais diferentes 
graus de mestiçagem. 

Os indígenas povoam e percorrem "as ribeiras dos rios tributários 
do São Francisco", os Urumarus (Aramurus) presentes, no Século 
XVII, no Morgado de Porto da Folha, institufdo pelo Mestre de Cam
po Pedro Gomes e situado à beira do rio, por mais de 30 léguas. Por
que 'os ajudaram na luta contra os holandeses, que haviam se apodera
do da foz do São Francisco, os senhores do Morgado, para "gratifi
car-lhes a fidelidade" concedem aos fndios terras, moradias, meios de 
subsistência. Representação de Antônio Gomes Ferrão Castelbranco, 
neto de Pedro Gomes, pede, no Século XVIII, que sejam "cassados os 
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autos de medição e repartição das terras", expulsos os Urumarus para 
Pacatuba, tomadas as necessárias providências para "o suplicante não 
ser inquietado pelos mesmos índios· e pelo missionário Frei Isidoro 
Vignale, religioso italiano Barbadinho" 2

• 

Surge, no Século XVII , nas terras do Morgado, a Aldei~ ou Mis
são de São Pedro de Porto da Folha. Delimitada, segundo a tradição 
oral, por 6 marcos de pedra obra, em 1635, dos primeiros colonizado
res espanhóis e portugueses, é conhecida, em 1672, na informação de 
Frei Martinho de Nantes, como Missão de Frei Anastácio (Anautáclo 
de Audierne) denominada, depois, Vila do Traipu ou Sã~ Pedro de 
Porto da Folha. Entre 1712 e 1716 os missionários constroem conven
to destin.ado .. a preservar essa Missão católica dos ataques dos silvíco
las bravios, rebeldes aos esforços desses religiosos" 1• 

Não só os Urumarus (Aramurus), que andam, também, pela serra 
de Itabaiana, os Abacatiara, Romaris, etc. habitam a região sãofran
ciscana, fazem roças cm comum, maneira de evitar a destruição pelos 
rebar)hos dos proprietários rurais, que freqüentemente invadem as ter
ras. Com eles estão os Xocós (Chocós, Ciocós, Socós, Tsocos, Xoxós, 
Chocaz, Shocós ou Ceocoses) neles compreendidos "2 ou ta.lvez 3 gru
pos com esse nome" (Hohenthal). O primeiro grupo é o de Alagoas, 
.. vive! no Baixo São Francisco em 1749 e de novo em 1761 na Aldeia de 
Pão de ·Açúcar, que era Missão da então Vila de Penedo;' 4

• Darei Ri
beiro localiza os Xocós .. em frente da cidade de Porto Real do Colé
gio" ) . Os Xocós deslocam-se para a Ilha de São Pedro, mantendo com 
os índios de Alagoas, os chamados Cariris de Porto Real do Colégio, 
intercâmbio constante, recíproco, continuado por seus descendentes. 

. · ·Há referências, em 1717. aos Xocós, encontrados em 1802 no ser
tão de Pernambuco 6 e mencionados, em estudo de Donald Pierson, 
por Nimuendaju, eln 1802, por Frei Vital de Frescaloro, que os vê em· 
Pernambuco e Aires do Casal, que escreve, em 1817, o nome Chocó e 
o localiza perto da serra do Araripe. Djacir Menezes menciona índios 
Xocós "pervagando entre Ceará e Paraíba" 7 e .. um outro da mesma 
~ribo aparece com a den~minação ·de Socó no Sul da Bahia (Ilhéus), na 
segunda metade do Século XVII" (D. José Brandão de Castro). 

A Aldeia de São Pedro de Porto da Folha, Termo de Vila Nova, 
.. em 1724 teria 320 indios, número que se reduz para 250 indios em 

· 1758" (D. José Brandão de Castro). Para D. Marcos Antõnio de Sou
za ela tem "meia légÚa de comprido e 400 braças de largo" e 300 índios 
sob a direção de um Capitão-mor e um capuchinho italiano•. Está lo
l·ali1ada na Ilha dos Tapuia·s, denominada Ilha de São Pedro com a 
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criação, em 1821, da Freguesia de São Pedro de Porto da Folha a Al
deia assistida, em 1829, de acordo com Luiz R. B. Mott, por um 'sacer
dote, Gaspar Faria Bulcão 9

: 

Em 1838 George Gardner visita a Ilha de São Pedro com .. meia 
légua de comprimento por um quarto de largura, plana e'de solo are
n~s?, com índios em maior .parte civilizados,,. Civilizados, mas na pe
nuraa, que se agrava com o arrendamento das terras. Arrendadas as 
terras - esclarece, em 1849, Frei Cândido de Ta,ggia - os índios .. não 
só não têm com que trabalhar, mas, também não gozam do lucro das 
mesmas,, 'º. Outros falam que a Ilha tem 1 (uma) légua, como consta 
do .. Mapa Geral de todas as Missões óu Aldeias,,, de 20/12/1758,,ou 
1 (uma) l~gua de frente por 1 (uma) légua de fundo, área confirmada 
P.ºr ~· Pedro ~I ao hospeda~-se, em 1859, na Ilha, em sua viagem pelo 
rao Sao Francisco com destino à Cachoeira de Paulo Afonso''. Presi
dente da Provínêia Amâncio Joio Pereira de Andrade diz claro: "Pos
suindo os índios de Porto da -Folha e seus descendentes uma légua de 
terras excelentes. pará ~riação de gados não há ali uma só casa que se 
possa notar como -abastada, sendo todos esses indivíduos, que só che
gam ao número de 260, pobríssimos e miseráveis" 11

• ~ presidente 
Francisco José Cardoso J unior refere-se, em 1870, à Aldeia de Porto 
da Folha: "os índios que primitivamente a povoaram possufam uma 
légua de terra que lhes fora concedida por sesmarias" IJ . 

Fala-se, no Baixo São Francisco, a Língua Geraf (neengathu), 
que alcança o sertão. Mas, com a expulsão dos jesuítas, ela vai ser 
proibida pela Metrópole cm 1759. Isso não altera õ falar dos índios 

• • 
eles próprios fazendo a sua língua, talvez dialetos, assimilando "pala-
vr~s novas dos religiosos, mas adulterando a pronunciação" 14

• Capu.
ch1nhos franceses estão, no Século XVII, nas ilhas do São Francisco 
substituídos, em 1709, pelos italianos. Frei Doroteu de Loreto, o mais 
importante deles, chega à Ilha de São Pedro de Porto da Folha em 
1849, os índios cm 1871, segundo informações sua e ~o Juiz de Direito 
de Vila Nova, já civilizados. Frei Doroteu de Loreto presta-lhes assis
tência espiritual enquanto o Coronel João Fernandes da Silva Tava
res, proprietário da Fazenda Araticum, com a criação da Diretoria 
Geral dos lndios,' estabelecida em Segipe cm 1874, é noqieado Diretor 
da Aldeia, encarregado de "demarcar as terras, exercer vigilância 
sobr~ as relações dos índios e civilizados", etc. Dirigidos, assim, por 
proprietários ruráis, não se espera nada de ~om para os índios. . 

Constituídos, segundo Donald Pierson, de pouca~ familias com 
idiorria particular, os Xocós - adianta Bapti:tta Siqueira - .. a partir do 
Século XVIII .são designados "índios Silvestres", correspondia a 
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índios que já haviam estado em contato com os europeus, sendo mais · 
aculturados" u. Pouco resta da sua cultura original, "seus rituais, ceri
mônias e crenças uma mistura, em graus variados, de elementos indí
genas, europeus e africanos 16. Os remanescentes dos Xocós vivem, 
em Sergipe, "um contexto nacional de coações fisicas e culturais, esbu
lho das terràs e gene'4llização de preco~ceitos e estereótipos" (Hilde
gart Maria de Castro Rick). Embora insistam em .. revi.talizar sua 
identidade étnica" são indígenas descarcctcrizados, índios genéticos e 
não tribais" - dirá Dàrci Ribeiro 17. Fazem roças e cria tório, dedi
cam- se à caça e à pesca, confeccionam potes, panelas, etc. e, nos dias 
de festa tocam "pife", e batem "zabumba", de muito gosto, aliás, dos 
índios Cariris. 

Com a morte, em 1878, de Frei Dorotcu de Loreto, índios Xocós 
passam a ser expulsos da Ilha.de São PedrQ, a tod~ hora invadida por 
donos de terra e seus prepostos, o bacamarte comandando as invasões. 
Maria José dos Santos, mais de oitenta anos de idade, testemunha dos 
acontecimentos, faz depoimento dramático: "Era morrer, matar ou 
correr" 18. Uns correm para os povoados de Caiçara e Mocambo e 
para Porto da Folha, outros, embora surrados, feridos, ficam n~ Ilha. 
As autorida.dcs estaduais e municipais, longe de ajudarem os f ndios na 
luta heróica pela posse de terra, apóiam os oligarcas rurais, aumentam 
seu poder e prestigio. "f ndio sem terra não é índio" - diz, ·como profis
são de fé, Cícero de Souza Santiago, cac~quc dos Xocós. P.rofissão de 
fé que não é a mesma do então Ministro Rangel Reis afirmando, e~ 
grosseira mistificação, que "o índio é um povo massacrado pela densi
dade populacional do Baixo São Francisco" 19

• 

Os proprietários rurais agridem os f ndios e, porque vitimas ~e in
teresses e valores que não os fazem amigos uns dos outros.' terminam 
por brigar entre eles mesmos. Em 1822 .º Coronel Antõni~ Alves de 
Gouveia Lima acusa o Coronel Clelllentino Fernandes da Stlva Tava
res e o Capitão Belarmino Fernandes da Silva Tavares de que eles es
tão em terras da Caiçara, que fazem parte da légua de terra do aldea
mento de São Pedro. Como os grandes proprietários, ao c~ntrário dos 
pobres, nunca estão sós, o jornal "Gazeta de Aracaju" (7/ 10/ 1.882) 
apóia os Tavares, o jornal "O Democrata" S21 / 10/ 1882), de Sergipe_ ~ 
"O Locomotiva" , de Piranhas, A lagoas; estao com o Coronel Gouveia 
Lima. 

As autoridades, ger.almente apavoradas com as brigas entre pode
rosos. es.\'aziam e _a_çoJ!lôdam o superficial conflito, sob o fundamento 
artificioso de que inexistem indígenas em Sergipe. Ora, in<;iios não são 
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somente as populações tribais. Mesmo assim a Câmara Municipal de 
Porto da Folha, cm sess~o de 14/ 2/ 1888 oficia ao Presidente da 
Província, Olimp.io Manoel dos Santos Vidal, "solicitar a expedição 
de ordem no sentido de ser entregue a esta Municipalidade os terrenos 
do extinto aldeamento de São Pedro". Os terrenos das extintas aldeias 
de índios, na fofma da lei imperial n9 3.348 de 20/ 10/ 1887, pertencem 
"às Províncias em que os houver". A Câmara não é atendida. 

Em· sessão de 6/3/ 1888, presentes os vereadores Francisco Alves 
Campos, Francisco Ant'onio de Oliveira, Capitão Félix Moreira de 
Souza Feitosa, Félix de Souza Lima, Alferes Francisco Alves de Sá e 
Miguel Alves Feitosa, a Câmara resolve pôr em -arrematação os afora
mentos dos referidos terrenos 20

• 

Dividida a área em 8 lotes, sem ser feita qualquer menção aos seus 
limites, 5 deles são entregues, rcspectivamente;ao Coronel Clemcntino 
Fernandes da Silva Tavares, Capitão Belarmino Fernandes da Silva 
Tavares, Capitão José António de Souza, Pantalião José da Silva Oli
veira, e Francisco Alves de Lima e Silva. 

Sessão de 7 / 3/ 1888 da Câmara Municipal beneficia o Coronel 
Antônio Alves. de. Gouveia Lima, que requer "ser admitido cm lançar 
qualquer dos lotes que deixaram de ser arrematados" pedido, de i.mc
diato, deferido 21

• Tudo, agora, está em família, entre amigos. A Câ
mara providencia a lavratura de todos os contratos,· logo passados, as
sinados e escriturados em livro especial. Os aforamentos são pelo pra
zo de 10 (dez) anos, proibidas a venda, troca ou qualquer modo .de 
alienação "s.em prévio consentimento do Conselho Municipal". As 
Atas das sessões de 6 e 7 / 3/ 1888 não fazem referência aos 2 (dois) lo
tes restantes. 

. Aumenta a odisséia dos Xocós. Os índios reclamam, gritam, pro-
testam. Não são vistos nem ouvidos, a Província cega e surda. Pedem 
proteção no Rio de Janeiro. O Ministro Antonio Prado, da Agricultu
ra, Comércio e Obras Públicas, envia Oficio de 20/8/1888 ao Presi
dente da Provfncia, Francisco de Paula Prestes Pimentel: ·~seguindo 
para essa Provfncia os índios do aldeamento de Porto da Folha, Ma
noel Pacifico de Barros, Jesuino Serafim de Souza, Manocl Esteves 
dos Anjos e Lourenço Marinho aqui chegados com o fim de reclama
rem a respeito das terras que dizem lhes pertencer e que ai estão sendo 
invadidas por vizinhos, recomendo a V. Eila. providências de modo 
que eles sejam protegidos" 22

• O processo é·o mesmo, vem de longe, a 
autoridade manda "in.staurar inquérito rigoroso", toma "providências 
urgentes, que o caso requer" . Nada, porém, de concreto a favor do hu
milde, do agredido. 
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Em 1890 os f ndios da Aldeia de São Pedro de Porto da Folha, 
Inocêncio Sabino Pires, Francisco Mathias -de Souza e Antônio Ve
nâncio Ribeiro voltam a bater âs portas do Governo Central. Demé
trio Nunes Pereira Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públic~s c~munica o fato. cm 17/ 1/ 1890 ao Presidente da 
Província ºinteirado de que, com urgência, remetereis as informações 
relativas à reclamação apresentada pelos ditos índios" u. O Coronel 
João Fernandes de Brito que. em 19/ 3/ 1895, aparece como Intendente 
de Porto da Folha, termina por desfrutar, cm 22/ 11 / 1897, na qualida
de de foreiro, de 5 dos 8 lotes cm que está dividida a área af~rada, no 
mesmíssimo Município de Porto da Folha. O advogado Romildo Car
valho, da Fundação Nacional do lndio (FUNAI) diz que "o cidadão 
João Fernandes de Brito obteve, de modo surpreendente, do então In
tendente de Porto da Folha, os aforamentos de 5 (cinco) áreas nos ter
renos do extinto aldeamento dos índios de São Pedro, constantes de 2 
(duas) Cartas de Aforamento que ao mesmo foram passadas". Ele 
conclui, não sem certa ironia: ºEstranho e "sui genercs" modo como 
se declarou extinto o aldeamento dos índios de São Pedro". 

Em 1917 os fndios Xocós. estão novamente no Rio d~ Janeiro . 
Tendo à frente Inocêncio Sabino Pires, os fndios Francisco Mat.hias de 
Soúza e Manoel Francisco da Silva passam, antes, cm Salvador, pe
dem auxilio ao Governador Antonio M uniz, contam a história do es
bu1ho, recebem passagens, viajam a bordo do navio "~~na~ieira.s'.' . 
No Rio de Janeiro. falam ao repórter da ••Gazeta de Noticias • sohc1-
tam ao Presidente da República, Venceslau Brás Pereira Gome~, ºres
tituição de vários terrenos, atualmente ocupados pelos herdeiros d.c 
um grande fazendeiro e industrial sergipano João Fernandes de Bri
to,, J•. 

Frustrado, em 1930, no Governo Augusto Maqnard Gomes, ou
tra tentativa dos lndios recuperarem suas terras, o Prefeito d~ Porto da 
Folha, Pedro Xavier de Melo, de costas para o povo, ~ncam1nha. Men
sagem à Câmara de Vereadores pedindo~ cm 25/ 10/ 1963, autonzação . 
para vender as propriedade~ B~lém, Maria ~reta e Malhada d~ Umbu
zciro, pertencentes ao Município. Nada mais escandalo~o, ~ocialmcntc 
violento, desrespeitoso, quando se trata de um M u~icfpio de gente 
pobre, a maioria sem terras, s:m mora~a~. sem ~alános. O Governa
dor João Seixas Dória, por açao ou omissao, conivente com esta nova 
agressão aos Xocós, que tem a posse imemorial das terras e goz~m. an
tes mesmo da Constituição Federal de 1934 (art. 129) de proteçao pos
sessória . Decreto n9 21.235. de 2/4/ 1932 assegura aos ~stados o domí-
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nio dos terrenos marginais e acrescidos dos rios navegáveis. que cor
rem em seus território.s, das ilhas f armadas nesses rios e dau lagoas na
vegáveis, em todas as zonau não alcançadas pela influência-das ma rés. 
A Constituição Federal de 1937 (art. 154) e a Constituição Federal de 
1946 ( art. 216) não contrariam o direito dos índios. 

O escândalo é consumado. Consumado "em nome de Deus" - as
sim diz o Presidente ao abrir as sessões da Câmara de Vereadores de 
Porto da Folha (Anexos). No mesmo dia da Mensagem do Prefeito, 
25/ 1O/ 1963, a Câmara M unicf pai está reunida às 9 horas. sob a Presi
dência de José Pereira Valença, presentes os vereadores Manoel Alci
no dos Santos, João Batista da Silva, Raimundo José Cardoso e Fran
cisco Alves Lima. Examina-se o Projeto-de-Lei n9 10, do Executivo 
M únicipal, marcada sessão extraordinária para as 14 horas do mesmo 
dia, quando o projeto é discutido pela primeira vez. Há outra sessão 
extraordinária às 16 horas do mesmo dia, a 2• discussão, do projeto, 
nova sessão extraordinária às 17 horas a 3• discussão, apróvado, final
mente, no fatídico dia 25/ 10/ 1963, o projeto, por unanimidade. Nin
guém sabe onde está, ninguém dá noticia, até hoje, da Mensagem do 
Prefeito Pedro Xavier de Melo e do Projeto n9 10, não constando, tam
bém, do Livro próprio, o registro ou transcrição do mencionado Pro
jeto. Os remanescentes dos Xocós não param, não esmorecem. Diri
gem-se em 1964, pelas vias legais, ao Presidente da República pedindo. 
a posse da Ilha, sem, contudo, serem atendidos. 

Assim, não mais que assim, Elizabeth Guimarães Brito, viúva de 
Antonio Fernandes Miranda Brito, filha do Coronel João Fernandes 
de Brito e Francisca de Scixas Brito, compra os tcrrérios do extinto al
deamento dos fndios da Ilha de São Pedro de Porto da Folha. O Pre
feito de Porto da Folha, Pedro Xavier de Melo e o GÕvernador João 
Dória responsáveis remotos, nessas condições, por conflitos que se 
agudizam a partir de 1977. O Governador, talvez, o mais responsável, -
sabido que todo Prefeito em Sergipe, principalmente cm questões de 
alta relevância, de inevitável repercussão, nad,a decide sem, antes, ter ·o 
apoio ou, pelo menos, ouvir o Executivo Estadual. A pequenez e a 
pobreza do Estado condicionam e explicam este comportamento que, 
mesmo estranho, tem sido norma de convivência entre o Estado e os 
M unicf pi os. Ainda é assim. 

Os conflitos entre os remanecentes dos índios Xocós e a família 
Brito detentora, na região, de 14 mirtare~as, não são mais sérios e trá
gicos graças à contribuição de estudantes. intelectuais, trabalhadores. 
sacerdotes e muitos outros, somados à bravura oessoa.1 e coerência 
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cristã de O. José Brandão de Castro, Bispo de Propriá, defensor in
transigente dos Xocós. E não só deles." 

• • • 
As Aldeias ou Missões de Água Azeda, Pacatuba, Japaratuba e 

Porto da Folha, restos de um passado heróico, são destrufdas, rema
nescentes indígenas vagando, qual pedintes, nas cidades empobrecidas 
ou sobrevivendo, nas terras que sobraram, através de precárias ativi-
dades agrícolas e artesanais. · 

. A destruição dos fndios, em Sergipe, das mais sangrentas do País. 
Numerosos donos de terras quantitativa e qualitativamente valiosas, 
haviam de ser exterminados pelo .. capitalismo selvagem.,. Sergipe, fi
nalmente, era, ·como ainda o é, área essencialmente agropecúaria, gu
losa por terras. A burguesia agrária e comercial come a terra e arrota 
gente. A propriedade territorial, da.Colônia à República, nasce por in
termédio de sesmarias e da posse de fato, o bacamarte, o rifle e o revól
ver ajudando, no tempo, a ocupação do espaço. Transfere-se, assim, 
geralmente a título gratuito, do patrimônio público para o do mi nio 
particular, as maiores e melhores terras sergipanas. 

Os índios, obviamente, as primeiras e maiores vitimas do proces
so, oprimidos iniciais em um contexto económico e social ainda mar
cado, na área rural e na periferia urbana, de opressões. As Aldeias ou 
Missões não impedem o extermfnio do nativo, no máximo, retarda·m, 
não evitam a destruição. · 

Sergipe, área das mais' habitadas pelo silvícola em 1500, não po.s
sui, atualmente, nenhuma tribo. O modelo exportador centrado, de 
inicio, no pau-brasil e na cana-de-açúcar e ~estimulado, màis tarde, 
pelo latifúndio, liquidam as energias de um povo cujo rico primitivis
mo sobrevive, inclusive em Sergipe, cm fortes traços culturais ainda 
presentes na sociedade dominante e envolvente. Dir-se-á, a titulo de 
observação e advertência, que até a lecnologia, mesmo massificando 
as consciências, não é suficientemente potente para invalidar a organi
zação desta sociedade primitiva. que a antropologia, hoje, procura re
pensar e redescobrir. O passado, para a história, nunca está morto. Ele 
está contido no agora, que anuncia o que vem. · 

Pensar de modo objetivo, no futuro, é, também, estudar, reflexiva 
e criticamente, este passa.do 1'Cm sempre bem comp(ecndido. · Ignorá
lo o~ desprezá-lo como um dos ingredientes de um processo histórico 
necessariamente global, totalizante, contraditório, é cair no modismo · 
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massificado e mul~inaci~nal o.u' em nome de um ativismo equívoco, 
rcsval.ar no scctans!11o 1nfanttl, dogmático, aliel)antc. As explosões 
~erba1~, or~cularcs, intolerantes, não levam à prática dialógica, produ
tiva, dialética das transformações duradouras, conseqllentes human·-
zadoras. · • 
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GRITO DO SERTÃO 

.. Não há mais revolução 
Antonio Conselheiro morreu 
Por causa da Nação" 
(Poesia popular da Bahia) 

.. Se há um Brasil, humanamente defini- 1 'I} 
do, é na alma popular que o encontra-
mos'' 
( Manoel Bomfi m - O Brasil Nação, Li
vraria Francisco Alves, Rio de Janeiro, 
1931, Yol. li, p. 314). 

A terra afasta os colonos dos indígenas, mas os cruzamentos 
os aproximam, cruzamentos que fazem do português, originariamente 
.mestiço, ºo mais humano dos·eolonizadores" - diz Manoel Bomfim 1

• 

Não fosse isso ninguém gannària do português em guerra, violência e 
arbítrio, categorias básicas, da maior estima do colonizador. 

Os índios, transcendendo uo imperialismo religioso do missioná
rio jesuíta" 2, que está uao lado do grande proprietário, na cúpula da 
sociedade do tempo" 1 alargam a miscigenação, freqilente, significativa, 
já no Século XVI. Compreende-se, eles cultivem e vivem, instintivos, a 
natureza e a alegria, o corpo como instrumento, e não inimigo do espí
rito. Os índios são renascentistas sem conhecerem o Renascimento à 
frente, ironicamente, neste particular, da cultura portuguesa. 

Excluída qualquer rigidez esquemática, os brancos são donos do 
litoral, os n1estiços, senhores do sertão. Neste contexto. [) . Marcos 
Antônio de Souza fala , com -pr@priedade, em .. raças misturadas", 
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·•pessoas: de muitas variedades''\ ''diversas m.islu.ras de gerrites'"-•. lJá o 
''cabo verde", mulat.o ae cabe'lo bo·m" ~,o mulato típico, "o rtlQreno 
mediterrânen, 'IUe exprime o branco de Sergipe 6 e ···redutos lou_ros", 
às vezes de ©lhos azuis, qcre se estettde·tn po'r Boquim, Lagarto, Simãó 
Dias. Itubt\:iana, Nessa Senhora das Dores, Capela, N cJ'ssa Senhor.a da 
Gló.ria e, n(;ls ma.rgens do rio São Francisco,, desde C·edro até Porto da 
Folha 1

• A.s populáções de Po,rto da Folha, Cedro e Japoat>ã .costumam 
dizer: ''F'oi nego não é daqui" 8• ls·so, sem nenhuma conot"ção raeista. 
No Recen:seümento de 1890, a população sergipanaj-ã apresenta 48,99 
por cento de mestiços. 

O ·Século XVIJ é 0 da ''reaç.ão conira o holandês,.e ''expansão na
cíonal pelos sertões" ·9 • Çabe, espe.cialmente aos me$tiç,os, os ·mamelu
eos (brane.os e índi'O), o 'trabalho de explôração e ~Qnqui.sta do int~ríor. 
TrabaJho de brasileir?s, de· sert~nejos, produtos, na Lingbag.em ~acli
dja.o_a., •'de un1 n1oJde unieB, as m·es.~as supersti,ç.Ões, os me:sm.os v·í:cios, 
as mesi11l.!S virt.u.des'' 10

• . 

A:.gredidos na Costa, o.s ;índios pene.tra.m o seiftã.o,, onde o p,róptio 
Gevernô os captura e trai para ;serem ven.didos,ºem oene.ficio da ,cons
trução de igreja.s" 11

• As bantieiras, sob protéÇâQ ofici~1. có.mpl<ta.m o 
trabalhe de pr~amerito e exterm·í·ni(j dos indígenas. Mas o·s índios, os 
"brasis", os .. :bugr:es '". para os ,partugueses, sobtevf vem. 

N ào se en(atiia 0 a,1:1tr0pt)Jógi.co, nã·o' se faz s0ciolog:ism0, não ·SÇ 
privilegi.~ a problemática t~çial, que es·c.arnde conflitos soei~is não r.e
sol'vido.s. M <}~ a vetdaôe é qu~ ó Ynameluc.o, í;lllúocio do ca.hl.a~p ·sofri
do, é a vanguarda da otupa:ção e povoamento do ~err~o. 

S no sertão que .o índio cruzad.e, C'aldeado., misgig_enado, renasce, 
ressus.cita. Ressuse.ita -ou renasce seja como renrancséente :rupi, seJa 
comp Tapuia; 1.egítinH:>. A classitieaçãe jesuíta Tupi/Tapuia não álteta 
a dran1ática vivência d(:) m~stíç0 no se.rtão., onde predom.ina nos.pri
meiros tempos, í.l popuh1ç.ão indígen.:a ·~ut-ó~tose. lndi:as e brancos., 
btancôs e indias ,e1n int~nsos cruz~1mentos p·intam, na tel~ ensolarada 
da caa.ringa., "un1á fisio.nomia IDriginar', étnica e cu1tµtaJmente domi
nante. Cun1be, Cocoro·b0., G.erem-oad0:, Ganchê·, Cótrochó, C:hique
c ·b,ique, Jequié, Sincorá, Gaculé, Oro06, etc. no·mes bctttJ~ros de pro
cedência indígena. ou, ·esp·eeifica.mer'lte, tapuia - diz Euclides da Gu
nha 12

• 

Ern prinoípi.o·, os pfi:me·iros ocupantes do sertão não s,ão os d0nos 
das scsA~ar:ias., n1as seus prer>ostos ('Capisttano de Abreu). Os d0·nos 
das scsn.1aFia:s, ger.alrnente distantes da.s terras recebidàs e os grartde-s 
proprie,tfiFio.s, qµe vêm.depois, vivendo, na sua mai'oria, no litoral, e,xi
hl'n1 poder e prc~tígio • .tflq\iunlo $cus rendeiros ou agregados, dupla~ 
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me,nte criadores e a.gricLtlto,res, c.or.ulu,ze:m o povoamento. Transmuàa
dos ení pequen'<>s piopriétários-,, homens da "p"quc.na criação'', ·conv~i
vem com a gra.nde .Pr.ópried.ade, eeonômiêa e politicar:nente domina:n.
te. A;s neeessidades d.o-s' senhores de terra faum emcrglr a pequet:i~ 
p.Fopriedade, forma de asseg.ura.r i'nici.alme:n;·te, de maneira mitigada, os 
homen$, e btaços n~çess·ário~ ao$ serv'iQos dos· grand,es· estabelecimtn
tes fundhirios. Agtegado·s e, depois, pequenos propõetárioS.. ·fazem o 
trãbaJh.o mai& difícil, exec.utam a tarefa mais ímportailte, tan.to mai~ 
que ·Catta Régia de 7/ 2(.1701 ""praíb:e, com penas, qualquer aotnunica
~ã.o dos sertões· .eom o Sul" ('Euolides da Cunha). O r.egime mantém o 
Bra~il dividido, enfraquçciqo, estranho a si mesrno .• 

O europeu descobriu. o ser~ão, mas foj , especialmente, o mame:lu
ço, gue o conquistou. ºMameJueo que ê'o m~stiÇé d~ índole h1cQCfen
te, d'dsigual, revoltaéla"' 1:J, antecedente do vaq.u.eito reafizado na libe·r
dade, do pas:tor~i0, na ·eantori.a q,ueaoomp.anlta as boiadas por ele tan
grdas. 

Tal c.o,me a rttihetaçào, no Centro-Sul, democratiza., d.e ce.rtl:l ma
nei.ta, a s:0cielila.de, piomovendo a emerg.ê,neia de uma clas·sc média, os 
cruzamentos, no se·rtão, estimulados nela pequena p,r0p1rie.d-a.de, dão 
nova fe,içã.-0 étn1e-a e cuJtura.l á á'..rea. A servidão é c·onhecida, quls·, glp
baJ.me-nte_, com a hegemonta do tnodo de produ.Qão capi'.t~lista, hlt clas
ses sociais claràmente, definitlas., estra.tHicadas. Não é pôr ac~so que só. 
nos fins do 8éc·u.to XYIU <:JUalqtrer ,pessoa otlmeça a oeo:pat ,público•••, 
negros e mulatos podendo, igu:almente·, ,ser paàres. 

O 1ndio é a primeira afirmaQã.o da personalidade naciehál, in
fluência que-, até na l'ing-ua, distingue o Brasil de Portugal. O"naei011a
lismo., seme.nte silvíeola, floresce e frutifica em óp.osi.~ão ·a'o lusitanis.,., 
m0. O ·'~ntilusitanism<> é, rae·ial e, fundamentalmente, social, atingiA
do, em SeFgipe, antes .e cfe,pof:s da Indep,endênci~ d,e 1222, r.a,dioalísmo 
extremado, incomum. O Juiz Ordinário e Vereadores ~e V'rla Nova d'i
rigem-se, em ©fício de 2''i/8/ l8.!2, à~ AifB:s ·cortes Pbrt\lguçsa-s: ºSe
nhor, qiusa dó, líito ·e ptanf'o ver nestã Vílà tah'tas fainilià& expattra
das, dei~ando -seus bens, uns, ~ .outTos, dei&artdo .a da.e.e vida naqwela 
in~,rata Pr&wi:ncia, sem mais <Jutro ·.erime do que .. ser europeuH ·~.O Pa
dre· português J 0sé Golçal\tes de Fi·gueir..eda, VigáriQ c;ie NQ:ssa S:enho,. 
ra du S.ocorr0 da C.oüflguib.a, é pr@:c.essa.do, acusado de que, .. declara• 
va e.rua ,gueFfa contra os ho.ara.d©s brasileiros'' 1

'
6

• ô mestí~o Antãnío 
f>e,re.iTa. Rebou.ça.s, Set1.Fetário, em 1824., do Pr·esidente Manoel Pernan
des da Silve.ira desafia ern t•aranjeir~s_, em 25/7 / 18.24, o ºesg'írho ~ris., 
toc):'á.tico ~ 19çovíncia'-', defend,e,pçio "a extin~·o de tudo ·quanto é do 
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reino, a extinção de tudo quanto é branco e a igualdade de sangue e de 
direito'' 17• 

O protesto nacionalista, sofrido, passional, é ressonância do san
gue misturado. O próprio índio, antes sacrificado, vinga-se do branco 
nos cruzan1entos. Através deles o índio sobrevive em resistência e astú
cia no sértanejo, vaqueiró latente ou patente, "homem sem ter sido 
criança". O sertanejo, segundo Euclides da Cunha, é ºpalavra demo
rada, andar desaprumado, tendência à imobilidade e à quietude" 11 

~ua vid.a en1ocional e psíqúica verdadeiro "contraste entre a exaltaçã~ 
1mpuls1va e a apatia enervadora" 19• 

P.aru os n1estiç?s in.dió-iôes o nom~dismo, no sertão, é mais repre
senta t1~0 e c~n1p~t1vel com a sua natureza e formação, do que o. se
dentansn10 htora11eo do trabalho regular na lavoura de cana-de
açúcar. Os niamelucos vivem em desentendimento com as autorida
des, n1oti~o de choques reçíprocos, freqUentes. Até mesmo aqueles 
que, pressionados pela estrutura econômico-social, sã.o transformados 
e.m •·jagunços" e niernbros de .. volantes", invenção da Monarquia, es
timulada pela República, não conipactuam, incondicional e definitiva
mente, con1 os senhores de terra, oligarcas conhecidos. Eles são, no l 
máx imo, seus cú n1plices, nunca, jamais, seus amigos. Amiga dos oli
garcas é "a estúpida tirania dos Governadores" 10, tirania que faz se
guidores e aú licos. 

A estrutura rural sertaneja. tal como ocorre no litoral, é a me~ma 
fábrica de con ílitos, sementeira de marginais, famflias desesperadas, 
h?.n~ens e ?, ulheres pobres, injustiçados, aflitos. A concentração fun
dia na opr1111e o hon1en1, expulsa-o da terra. Sergipe em 1850, com 
219 .620 habitantes, chega a 1855. com 132.649 menos, portanto, 86.980 
habitantes. Não se deve isso a~eaas à cólera de 1855. Dai a emigração, 
q.ue au1~1~nta con1 a R~públíca, apogeu do latifúndio e da o'ligarquia. é 
s1nton1at1co que, ern 1890, só no Rio de Janeiro, o contingente de ser-
gipanos akança "2.884 alrnas" 11 • · 

Os scrtanejos que, por diferentes razões, não conseguem deixar a 
terra, fugir para outros lugares, guardam silencioso inconformismo, 
ocultan1 profunda revolta. A opressão fundiária machuca e deforma 
os oprin1idos. Canudos, pequena e por muito tempo desconhecida fa
Lenda do arraiul baiano de Bom Jesus à beira do Vaza-Barris, .. o rabis
co de un1 rio problernático "; é o resultado inevitável dessa opressão. 

Antônio Vicente Mendes Maciel (Antônio Conselheiro) vê seu 
trabalho crescer, prosperar. J)o4ctrina com paciência . Argumenta com 
convi<:çào. Sua linguagein é a do povo. Do Ceará vai a Pernambuco, 
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alcança Sergipe. Visita Simão Dias 22
, chega a Riachão do Dantas 

(1871 / 1_874), está e~ I~abaia?a (1874) 2l. Vaga e esmola pelas Vilas e 
p~voa~oes da Prov1.nc1a (~tvaldo Fontes). Faz preces na igreja de 
R1achao ~o Dantas, constro1 capela e o cemitério, fala aos oprimidos, 
prega o Evangelho. O povo o escuta. Conquista adeptos. Segue no 
rumo de Campos (Tobias Barreto). 

De lugar em lugar, varando o sertão, entendendo e sendo entendi
do pela pobreza, Antônio Conselheiro conhece a Bahia. Na então Vila 
do Cumbe, depois cidade de Euclides da Cunha, ele dirige as obras da 
igreja local 2

" . Chega, finalmente., a Canudos, o Belo Monte dos serta
nejos, não sai mais de lá. Can udos pôlariza o mameluco, aglutina oca
bocl.o, atrai e ampara curibe.ca.s (índio e negro), os chamados cafl:lzos 
(cafuz) e brancos c~rentes, miseráveis de todas as origens, negros fÚg-i
dos do castigo dos eitos, dos tormentos das senzalas. E de se concordar 
corn Euclides da Cunha, quando diz que o negro evitava o âmago do 
País, mas isso não impede sua presença em Canudos. Gente humilde 
de Sergipe, da Bahia, de outros Estados para lá viaja, refúgio, agora, da 
"gentalha", invenção do latifúndio e da burguesia citadina. O sertane
jo solidário com todas as raças e aflições. solidariedade que incomoda, 
inclusive, autoridades civis e religiosas, as quais, no seu conservadoris-
mo', vêem Canudos como ''cidadela fanática" . O Arcebispo e o Gover
nador da Bahia, Luiz Viana, · ~com a ajuda de capuchinhos italianos 
tentam, em 1895, sem resultado, restaurar o prestígio da Igreja no seio 
da comunidade transviada, donde os frades sajram debaixo de assua
das e ameaças" u. 

• Para Canudos convergem "todas as idades, todos os tipn::i, todas 
as cores". Nem mesmo ó misticísmo, "forma alienada de descontenta
mento social" 26 o empobreee, desqualifica, invalida. "O fanatismo 
não era só no arraial. Estende-se, po-r muitas léguas em torno". Canu
dos não é .. exército de crentes, a fazer depredações de toda a or
dem" 27

, "loucura religiosa" 28
, ''coletividade anormal" 29

• ~o grito de.· 
sesperado do sertão mestiço, vozerio original, ensurdecedor de uma 
gente econômica e socialmente humilhada~ Não são "os assassinos. os 
ladrões e os que não trabalhavam que encontravam ali a terra prome
tida" 30

• A terra prometida é comunidade de homens sem proteção. 
Homens de perto e de longe, de dores atuais, de sofrimentos antigos. 

Antônio ConseJheiro em pouco mais de três anos reúne quase 30 
mil pessoas. Pobn:s de recursos e vestes, cavam poços, constroem ca
sas, igreja e cemitérios, semeiam a boa semente, colhem os frutos d.a 
terra comum, contestam, com seu trabalho, autoridades e instituições . 
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Contestam e sonhan1 o dia em que .. o sertão virará praia e a praia vira
rá sertão" 11

• 

Os sertanejos não têm .. intuitos subversivos", não questionam ''o 
grande edif'ício de 15 de novembro", não são ·•os ttaidores e inimigos 
da Pátria" 32

• A partir, principalmente, do mameluco, Canudos, bati
do de sol, revestido de so.nho, é sangue e suor do povo, o que é de um é 
de todos, todos sào um. Lá estão dores e injustiças levantando cons
truções, hoJnens cantando a união chegada, a esperança a caminho. 
Marginais dos can1pos de poucos donos, sombras nos lugarejos sem 
amanhã, o~ sertanejos, qu~i1nados pelo sol das caatingas, castigados 
pelas secas, encurralados, em uma sociedade tensa, agressiva, cruel, 
pela falta de salário, co1nida, saúde, educação e justjça, reencontram a 
vida não vivida, exemplo perigoso da liberdade possível. 

A so lidào dt! nasc.ença faz, agora, os sertanejos solidários. Na sua· 
paz não arneaçan1 nem agridem a ninguém. Mas os senhores de terra 
estão preocupados com seu silêncio e sua luta, mais ainda porque eles 
não usam arn1as, só braços e mãos para trabalhar. Trabalham para 
eles próprios, não queren1 vender seu trabalho na primeira fazenda, no 
próximo engenho ou .. barracão" . t a força mais força, a grandeza 
maior de Canudos, sua história chegando a muitos lugares ·e ouvidos, 
inquietando uns. an1edrotando outros, "espantalho de todas as classes 
conservadoras do BrasiJ" H. 

C-ànudos, assim, não pode sobreviver, suficientemente real para 
não ser tolerado, verdadeiro demais para ser aceito pela so.ciedade ofi
cial. Aquele pedaço de chão nordestino não tem o direito de existir, 
Antônio Conselheiro, andarilho místico na pele do pequeno proprietá
rio injustú;ado, não pode encarnar uma liderança, ser eco da angústia 
e revolta sertaneja. E a desordem monárquica da "'ralé" desafiando a 
ordem republicana dos oligarcas, uma gente sem classe hostil, com a 
sua união, a outras classes~ gentes. Mas os homens, mulheres e crian
ças de Canu-Oos ·não sabem disso. Por isso mesmo é preciso dizer, noti
ciar, escrever, repetir para todo o Brasil. Foi o que aconteceu, "espa
lharam - diz José Aires - mil boatos por todo aquele sertão" 34, a bur
guesia pintando os hpmens de Canudos como "bárbaros e selvagens, 
hordas de bandídos"· ~j. A maioria dos dominados, a partir da classe 
n1édia, acredita no que lê e ouve, não sabe porque não é a favor de Ca
nudos. 

A violência, não den1ora muito, está instalada em Canudos, é a 
agressão contra hon1ens indefesos, até Comitê Patriótico órganizado, 
na Bahia, para auxiliar as vítin1as da guerra. A República, nada séria, 
conduzida por urna classe política que, ·em geral, vive de intrigas, calú· 
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nias. rnent iras e invencionices. acusa os monarquistas de conivência 
com Antônio Conselheiro, vê Canudos como ·•a ~.speranç~ popular na 
restauração da m.onarquia brasileira" . Vinga, como sempre, a descon
versa, a ridícula esperteza do avestruz, a tradicional hipocrisia conser
vadora, ainda dom.inante, política e culturalmente. 

Canudos é atacado. Várias vezes. Anos de fúria e gemidos. Con
tra u1na gente que possuía apenas facas, foices, enxada~, .. armas e 
münições de caça", são mobilizadas as Polícias Militar~ da Bahia, São 
Paulo, Pará e Amazonas 16

• O Exé-rcito, por determinação d0 Presiden
te da República, Prudente de Morais (1894/ 1898) cumprida, aliás, à 
risca, pelo Vice-Presidente Manoel Vitorino, que esteve substituindo
º· está à frente das expedições, presentes os .. Batalhões 14, 16, 25 e 27 
de Infantaria, 59 Regimento de Artilharia , e o 79 e89 de Infantaria" H . 

Jamais se viu, nos primeiros anos da Repúblic_a, morrer tanta gen
te, soldados e sertanejos liquidados, brasileiros contra brasjleiros, ir
mãos coh tra irmãos. O latifúndio faminto, guloso, nunca está satisfei
to, saciado, gosta do suor e do sangue do povo. Sacrificadas e.m Canu
dos milhares de vida, os sertanejos que caem prisioneiros são, de ime
diato, degolados, os oficiais Antônio Moreira Cesar e Artur Oscar res
ponsáveis maiores pela trágica degola 38 

.. Flávio Rangel, citando o 
"Jornal do Brasil" informa que, em 1894, o mesmíssimo Antônio Mo
reira Cesar, Governador militar em Santa Catarina, no Governo de 
Floriano Peixoto, "mandou fuzilar sem julgamento cerca de 185 pes
soas", além de ter: mandado "degolar um grupo de rebeldes que se en
tregara na esperança de manter a vida" 19

• Não é principiante, é ho
mem do ramo. 

Canudos é arrasado. "A ordem é para não ficar pedra sobre pe
dra, nada sobre nada, maldição sobre maldiç.ão . . E assim Canudos vi
rou um mar de fogo . As ondas incendiadas tudo lambiam e devom
vam, pedras e casas, defuntos e combatentes. Não houve a babilônia 
dos vencidos, porque mesmo morta e esmagada, aquela brava gente, 
apesar de queimada e degolada, foi a vencedora. Canudos, exemplo ú
nico não se rendeu. Ele foi destruído, mas não saiu derrotado" •0

• A 
imprensa conservadora está feliz, festeja, .. Antônio Conselheiro, aqu.e .. 
la besta apocalíptica, caiu varada pelas balas dos nossos irmãos, os 
soldados republicanos" •1

• Nada de novo na cruenta históri~ nacional. 
Canudos, segundo cronistas e historiadores oficiais, desaparece "em 
nome da ordem, dca civilização e da moralidade do Brasil" ~2 • O realejo 
é antigo. A música é a n1esn1a. 
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PALAVRA ÚLTIMA 

, .. Na realidade, Monarquia ou Repúbli
ca, o Brasil sempre foi a senzala anti
higiênica, de uma oligarquia degradada. 
ontem incompetente, servil: hoje, pobre 
e repa<;e, inépta e torpemente gozadora." 
( Manoel Bom fim - O Brasil Nação, Li
vraria Francisco Alves, Rio de Janeiro, 
1931, Yol. 1, p. 30 e p. 31). 

Os índios e remanescentes da Aldeia de São Pedro de Porto da 
Folha, tanto quanto os das cl~mais Aldeias sergipanas, são gente mar
cada, secularmente, por sofrimentos e violências. Os sofrimentos das 
crises geradas por alguns reHgiosos com "'uso de t1agelaçõ,es. impos
tas e custigos corporais que os indígenas não admitiam, causa de aban
dono e fuga dos índiosº 1

• E as violências dos grandes proprietários ru
.rais, seja com artiflcios jurídicos, que contam com a cumplicidade das 
autoridades, seja com a força das armas. Identificados com a rcalldade 
nacional os índios são, a princípio,_ oposiÇão à Metrópole e, depois, 
ameaça ao latifúndio. 

Em 1607 - informa Manoel Curvelo - quase toda a Capitania es
tava dividida em lotes de terra concedidos por doações 2• O Império 
completa o carnaval fundiário fortalecendo os senhores de engenho, 
na maioria portugueses e aventureiros sem instrução e visão política, 
que ignoram, por completo, a existência do povo sergipano. Judeus ou 
cristãos novos, já no primeiro qu~rtel do Século XVII, são possuido-
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res; até em Sergipe, de "grandes plantações de cana" 3
• Não são mui

tos, mas têm iníluên'cia . 

Na luta pela posse das terras dos índios havia, dependendo da 
política de cada época, a) a violência pura e simples, b) a transferência 
de índios de uma Aldeia para outra, c) a elevação das Aldeias a Vilas e, 
d) com a Lei n9 601 de 18/ 9/ 1850, a incorporação das suas terras ao 
patrimônio nacional. 

A Lei n9 60 l, considerada "a vitória do humilde posseiro sobre o 
orgulhoso sesn1eiro"' é frustrada em suas intenções. A realidade fala 
mais alto, ós intt:resses pessoais são mais fortes. Ela agrava a situação 
dos índios çuja e~istência, antes, eta, oficialmente, reconhecida. Com 
a Lei de Terras, de 18/ 9/1850, as autoridades passam a negar, sob as 
mais diferentes formas, a presença de índios, cm Sergipe .. Visam incor
porar as sua~ terras aos próprios nacionais. Até a Câ~ara Municipal 
de Ilha do Ouro pede ao Imperador, em 1879, para seu patrimônio "u
n1a légua de tt:rras pertencentes ao extinto aldeamento de São Pedro" . 

Terras devolutas cobrem, de acordo com Relatório do Presidente 
Francisco José Cardoso Junior, boa parte de Sergipe. Em Geru, "exis
tem terras devolutas que se estendem por 4 léguas quadradas". Na Co
marca de ltabaiana, figuram como devolutas terras denominadas Ja
coca, Lanrei-ro, Barra das Cruzes, Queimadinhas, Cana d' Antas, Ben
feita, e parte das chamadas matas de ltabaiana. Há, ainda, um terreno 
que .. ainda não era cultivado, achando de posse alguns indivfduos sem 
títulos legais" e outro "no lugar Olhos d' Agua dos Cavalos - na mata 
das Pedras Moles" ~ . Na F~eguesia de Campo do ,Brito - acrescenta o 
Presidente - são consideradas devolutas as matas da Giboia e as terras 
·de Basíljo Alves Barreto 6

• lgualm.ente devolutas "mera légua de com
primento e 200 braças de fundo no lugar denominado Lagoa Grande", 
na. Fregues1a de Simão Dias 7. bem como terras em Estâncias, Espírito 
Santo (lndiaroba) e Chapada (Cristinápolis). Não são as únicas. Há 
mais . Muito mais. 

As terras devolutas, meio e condição de uma reforma agrária ini
cial, antecipadora, que evitando conflitos e agitações, iria modernizar 
a econon1ia rural e alicerçar, co1n a devida autonomia, o processo de 
industrializaç.ão, passam, com a República de 1889, a ser distrjbuídas e 
negociadas com poucos donos e protegidos. Não se tem a lucidez de 
A·ntônio Rodrigues Veloso de Oliveira, deputado de São Paulo à as
sembléia Constituinte de 1823, que quer .. a distribuição de terras da 
Cnroa a trabalhadores pobre, con1 empréstimo sem JUr~ de 
100~000. pago en1seis1neses" 8

• -
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.ser~ipe, é º. p~ra~so da grande propriedade, riqueza concentr'ada 
que 1!11pe~e a ex1stenc1a de um mercado interno amplo ou pelo menos 
ra~~a·vel, 1ns~rumento de di,aa~ização das forças produti~as. Ele não ê 
ong1~<t[, cop~a e segue a pro-pna filosofia do Poder Central, que faz do 
Brasil,, .t:im?em sob este aspecto, ~m País depende-nte, vulnerável às 
conv.en1enc1as externas e .pressões internacionais. Vive-se a etapa re
pubbcana, mas a mentalidade é, globalmente, colonial. 

Em meio à crise econômico-financeira que a Lei Áurea 3.353 de 
13 / 5/ J 888 não pode, obviamente, solucionar, os proprietários rur'ais 
cansados do Império, que existiu para servi-los, promovem a Repúbli~ 
ca, equívoco reformista ·que não alcança nem revglve a base cconômi
ca da ~ociedade brasiJeira. A classe dominante sergipana, talvez a mais 
egoísta, mesquinha e impiedosa de todo o País, trai o Império, que a 
carregou-nas costas, renasce para a República. O golpe de Estado de 
15/ 11 / 1889 é invenção de proprietários rurais insatisfeitos, ressenti
dos. Eles sabem usar a class~ média a qual, entre ingênua e imbecil, ig
nora que, em. 1889, está servindo ao que há de mais atrasado em Sergi
pe e n~ Brasil. Mudar a forma de Estado ou de Governo nunca foi 
por si só, mudança social conseqilente. A mudança no caso é contra~ 
ditadamente, maneira de nada mudar. ' ' ' 

O Décreto 119 528, de 29/6/1890 do Governo Provisóri'o cria Nú
c_leo.s ~oloniais .sem maior funcionalidade e a Constituição de l 89 I ,ju
nsd1c1smo postiço em um País oligarquizado, transfere o domínio das 
terras devolutas para os Estados. Senhores de terra e seus representan
te~, outrora ~anárquicos, aderem fácil, na carreira, à República, que 
vai ser o regime dos seus sonhos. f: o caso do Monsenhor Olimpio 
Campos, um dos mais preparados e combativos representantes das 
forças. agrárias e reacionárias sergipanas. 

Comp.leta-se, com a 1C.onstit1:1ição Federal de 1891, o processo de 
ocupa~ão da~ terras dos indígenas, que vem do império. E o apogeu 
das oligarquias, Ftpesar da brava resistência dos que, como Fausto 
Car~os?, -o~o passam de liberais obstinados. Terras de propriedade 
dos 1nd1os sao incorporadas, como devolutas, ao património do Esta-
do . -
· O Decreto Estadual n9 818, de 4/ 6/ 1923, do Presidente Graco 

Cardoso, revalida antigas sesmarias e concessões considerando terras ,, -

devolutas uo.s terrenos das aldeias de fndios, e~tintas por abandono . 
dos seus habitantes ou por lei (art. l 9), Se a lei extin~ue Aldeias., não é 
por vontade própria, espontaneamente, que os indigen·a,s abandonam 
as. suas terras. Senhores de engenho e proprietários outros não acei
tam, do Império à Repúblic~ os índios como donos de terra. l: o que 
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acontece, já agora, COITI empre.sáriOS nacionais C multinaciÔnais Im
pondo a sua vontade, transf armando-a em lei e, de mãos dadas com 
tecnocratas abrasileirados, cuidando da emancipação individual dos 
índios, n1aneira de extinguir tribos e étnias. O mais é o massacre. 

Os índios, produtos de um regi me colonial, permanecem sujeitos 
a uma situação colonial (Guilhermo Bonfil Batalla). Por i~o a luta dos 
índios coincide ou deve coincidir com a luta de todo o povo brasileiro. 
É um novo colonialismo que se questiona, en1bora ainda ressoe em 
certos setores a doutrinação de Francisco Adolfo Varnhagen, Viscon
de de Porto Seguro: "Foi a experiência e não o arbítrio .e a tirania 
quem ens,inou aos nossos o verdadeiro modo de· levar -0s bárbaros, im
pondo-lhes· à força a necessária tutela para aceitarem o cristian.i&mo, 
adotaren1 QS hábitos da vida civilizada,,. O Bispo Azeredo Coutinho, 
ideólogo, iguâlmente, do colonialismo, afirma: .. A escravidão e a su
bordinação são o primeiro· passo para a civilização das nações". Mas, 
essa civiJização é responsável em Sergipe e no Brasil pelo maior escân
dalo, em todo os tempos, do extermínio dos índios. 

O escândalo, contudo, não comove nem revolta a sociedade ma
joritarian1ente católica. Montado na propriedade privada da terra, 
despid.a cle qualquer compromis.so social e no cerceam.ent.o da liberda
de de pensan1ento, no qual a 1 nquisição é um dos episédios mais trági
cos, o colonialisn10 destrói os índios e desacredita os religiosos, os 

, quais, institucionalmente, não têm condições para serem bons cris
tãos. O horror sectário à Reforma, principalmente na fase jesuítica, es- 1 

teriliza o solo cultural brasileiro para as sementes do racionalismo. A 
protéção que os religiosos oferecem ao indio visa mais conquistar o 
crente, do que salvar o homem_ O colonialismo, assim, agride, tam
bém, os r~ligiosos. Sem embargo da contribuição individual e herói.ca 
de muitos, eles, como instituiçã0, na Colônia, no Império e na Re
pública, são servos do ºstatus quo", ideólogos, querendo ou sem que
rer, da classe dominante. O reexame crítico, corajoso, deste passado 
triste, nada glorioso, explica o posicionamento conscqilente, humano, 
de ponderáveis setores da Igreja atual a favor não só dos índios, como 
de todos os ofendidos e humilhados da sociedade brasileira. Não e por 
outro motivo que parte, justamente, da classe dominante, a campanha 
de descrédito, calúnias e até agressões fisicas contra os sacerdotes, os 
mesn1os relig·iosos que, enquanto surdos, mudos, cúmplices, foram, 
durante séculos, por ela reverenciados, aplaudidos. 

A sociedade majoritariamente católica não é outra senão a tida e 
havida con1-0 cordial sociooade brasileira. ~a cordialidade oficial da 
força, da degola, do fuzilamento de muitos brasileiros pelos interesses 
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dominantes . interesses nacionais e estrangeiros. Esta decantada mas 
falsa cordialidade, secularmente manipulada, serve para ocultar adis
tância entre governantes e governados, esvaziar o confronto entre a 
língua e:scrita da elite e a língua falada da "talé"' c:Sconder o conflito 
entre a representação política com base na renda e a massa agredida, 
subempregada ou desempregada. A verdade,· realmente, é perigosa. O 
dinheiro não tem amigos. O poder não brinca em serviço. O lucro não 
perdoa. · 
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ANEXO 1 

NOMES DA LÍNGUA TUPI 
NA GEOGRAFIA DE SERGIPE* 

Anigas 
Aracaju ** 
Araçá 
Arapiraca 
Arara 
Araticum 

1 

Ara tu 
Arauá •• 
Açu 
Babu 
Batinga 
Biriba 
Buri 
Cabuçu 
Cabuta . 
Caititu 
Cahipe 

Caiçá 
Cajá 
Caja iba 
Caja rana 
Caju 
Calumby 
Carnaça ri 
Camadanta 
Cambuatá , 
Can1bul 
Can hoba •• 
Canindé •• 
Capivara 
Capunga 
Ca raibas 
Carira •• 
Carnaíba 

. . 

• Armindo Guaraná, Revista do 1 nstituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Aracaju, 
Ano li , Fascículos Ili e IV, Vol. li , 19 14, p. 297 a p. 326. 

•• Nomes de ddadc:s. 
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Carnaúba 
Catete 
Catu 
Cipó 
Coité 
Conga 
Cotinguiba 
Cuiabá 
( 'urituba 
C ururu 
Ernbira 
(j ar ê.lru • • 
Uarangau 
Genipapo 
(ieru •• 
(jiboia 
Gitirana 
Cioiaba 
Gravatá 
Clrageru 
Gandu 
lbura 
lmbaúba 
lnajaroba 
lndiaroba •• 
lngá 
Ipanema 
ltabaiana •• 
ltabaianinha •• 
ltacaru.!tna 
ltanfl i 
ltaperoá 
ltapicuru . 
ltaporanga •• 
Jaboatào •• 
Jabotiana 
.Jacaré 
Jacarecica 
Jacoca 
Jacu 
J aguaribe' 

J aparatuba •• 
J atobá 
J i4uitibá 
Jurema 
Macambira •• 
Mandacaru 
Mangaba 
Maniçoba 

· Maracujá 
Maribondo 
Maroim •• 
Miaba 
Moquém 
Mucuri 
Muribeca •• 
M urici 
Muriçoca 
N iteroi 
Oiti 
Ouricuri 
Pacatuba •• 
Pu rapitinga 
Pati 
Periperi 
Pia banha 
Piauí 
Piauitinga 
Pindobo · 
Pirá 
Pirambu •• 
Pi rangi 
Piranha 
Pitanga 
Pi tu 
Pi tuba 
Pomonga 
Poxim 
Propriá •• 
Quindongá 
Quixaba 
Sabiá 

'I 

Saguim 
Sambambaia 
Sapé 
Sapucaia 
Sapucaí 
Sergipe 
Siriri •• 
Sucupira 
Tabatinga 
Taboca 
Taioba 
Taiçoc.a 
Tamandaré 
Tamanduá 
Ta pera 
Taperoá 

Tapuio 
Taquara 
Taquari 
Tatu 
Tijuco 
Tinga 
Tinguí 
Tiririca 
Tororó 
Trairas 
Traipu 
Umbaúba •• 
Una 
Urubu 
Urucu 
Zanguê 

' 

ANEXO li 

Estado de· Sergipe 
Júlzo DE DIREITO DA COMARCA 

. DE SÂO CRISTÓVÃO 

MARTINHO DE MELLO CARDOSO, Escrivão da Corte de A.Pclà
ção :do Estado de Sergipe, na forma da lei, etc, Certifico. a pedido ver· 
bal de pessoa interessada que, revendo ~m meu cartório ~ autos de 
Agn1vo Civil n9 7/ 1934 de São Cristóvão, em que são: agravante~ Ana
cleto José de Santana e outros e agravados, Coronel Gonçalo de Faro 
Rollemberg e outros deles, às fls. 19 usque 27 consta o do~a>ment~ do 
teor seguinte: Juizo Federal da Seção do Estado de Sergipe, Edital. 
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Edital de protesto a requerimento de Anacleto José de Santana, pro
prietário das terras da Aldeia de Água Azeda onde é residente; na for
ma abaixo: O Dr. Francisco Carneiro Nobre de Lacerda, Juiz Federal 
na Seção do Estado de Sergipe, etc. Faz saber aos que o presente edital 
de protesto virem, que por parte de Anacleto José de Santana foi feita 
a petição do teor seguinte: Exm9 Snr. Juiz Federal da Seção de Sergipe. 
Diz Anacleto José de Saritana, brasileiro, casado residente na Aldeia 
de Água Azeda, por seu procurador infra assinado·, ut instr~mento de 
mandato incluso,. que ele e ou~ros mais descendentes ou casados com 
descendentes de índios, são' legítimos senhores e possuidores das terras 
que constituem a Aldeia de Água Azeda, outrora ~Ideia de Nossa Se
nhora da Fé, e atualmente conhecida só por Aldeia, no termo de Ita
poranga, comarca de São Cristóvão, deste Estado as quàis lhe foram 
doadas por carta régia de "sesmaria'' passada pelo. C~nd~ de Sabugo
sa, Vice-Rei do Brasil, em 30 de dezembro de 1718, meia legua de terra 
em quadra, entre os rios Vaza-Barris e Poxim, e ao depois, mais meia 
légua encostada à primeira, concedida por Don. Sacho Faro, Conde 
de Verniçosa, em 1737, ambas a requerimento do então Sargento M.ór 
Antonio Dias de Água Azeda, conforme se verifica do documento in
cluso , .em cuja posse secular vêm se mantendo por si e pelos seus ante
cessores não obstante molestados e vexados reiteradamente, pelos 
coo finantes ' que invadem ditas terras, sem respeito às linhas constituí
das faz tempo . Limitando-se a· referida Aldeia com terrras dos antigos 
engenhos "Escurial''. .. Belém", .. Taperuá" e "Quin.dongá", hoje u~i~ 
nas, acontece que os proprietários vizinh~s, aqui e. ali se apossal!1 de 
terras invadindo-as, derivando dissQ contanu·adas t&:1rbações. Ultima.;. 
mente os proprietários da Usina .. Escurial" têm vivido em lutas cons
tantes com os donos e moradores de Aldeia desrespeitando os limites, 
conhecidos, invadindo as terras, e, como não conseguissem estabele
cer, sem forma de juízo, por in:ter·médio da Interventoria Federal, adi
visa que lhes conyém, requerere,m ao· Sr. Delegado Fiscal demarcação 
das terras de Aldeia e esse, em nome da União·, intervindo no que não 
~ de sua competência, baixou a Portaria n9 1.21.9, de 27 de Setémbro 
do corrente ano e fez afixar edital intimando os proprietários ou mora
dores da antiga .. Sesma.ria" Água Azeda, conhecida por Aldeia a apre
s~ntarem, ·na su·a Repartição, dentro de 20 dias, o título de do~ínio 
do referido terreno aldeia do, e bem ~im a suspender.em o corte de 
madeira que vê111 praticando, até_ que seja resolvida a sua situação le
gal, sob pena de serem tomadas as providências estabelecid~s em lei .e. 
en1 seguida, P'!fa formal cumprimento dessa sua deliberação.expediu 
un1a <.kligência de três funcionários federais acompanhada de força 
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policial que requisitou -ao Sr. Chefe de Polícia, a qual se dirigiu à Al
deia e, ali, espectaculosamente, com desusado aparato de força, inti
mou do conteúdo da portaria a todos e afixou o edital em diversas 
portas de casas, conforme se vê tudo de um dos editais que ora se exi
be. O ato do Sr. Delegado Fiscal importa numa violenta turbação do 
dominio e posse do suplicante e seus companheiros co-proprietários 
das terras, indo à gravidade de proibir a tirada de madeira, uma forma 
de exteriorização do domínio, e isso, com força armada, sem que lei se 
justifique ou autorize a sua competência para tanto. Ao Delegado Fis
cal cabe, apenas, zelar pelQs prédi·os do domínio privado da União e 
pelas terras de Marinha.· Nada mais. Entretanto, em beneficio de· ter
ceiros, envolvendo a responsabilidade da União, age ilegalmente o Sr. 
Delegado Fiscal. Todavia, para conhecer:em o que lhes pertencem, até 
onde chegam as divisas do que é seu, os proprietários do Escurial ti
nham só que requerer a demarcação judicial do imóvel deles, sem in
tromissão indébita e desnecessária do Delegado, apadrinhando-os. A 
vista disso, os suplicantes, para melhor frisar a atuação que acima fi. 
cou descrita, requer a V. Excia. se digne mandar oficiar ao Sr. Delega
do Fiscal indagando se o mesmo está agindo sponte suae ou a requeri
mento de alguém e as providências que tomou a respeito dos fatos ora 
narrados, e ao Sr. Chefe de Polícia indagando se forneceu força poli
cial a requerimento do Delegado Fiscal para uma deligência à Aldeia e , 
para que desistam de prosseguir nos atos de turbação à posse do supli
cante e de seus companheiros e, não obstante, não desistindo ou não 
respondendo que se tome por termo nos autos o protesto do suplicante 
e dos outros para que recaia inteiro na União a responsabilidade dos 
atos turbativos praticados gor um funcionário sem autoridade ~ara 
tanto, a· fim d~ que oportunaipen~e responda por perdas e danos e mais 
prejuizos decorrentes· desse· proceder se não forem suspensas as proibi
ções emanadas da autoridade do Delegado Fiscal e retirada a força 
concedida para obrigar ao respeito a ela. Tomado por termo o protes-
to requer sejam intimados dele o Sr. Delegado Fiscal, o sr. Chefe de, 
Policia, o Inspetor Federal do Trabalho neste ~stado, a cujo cargo se 
acham os serviços de proteção aos antigos aldeamentos indígenas pre
sentemente em inspeção nesta Capital, o Engenheiro Dr. Samuel ~il-

. veira Lobo e o Dr. Procurador da República para que tome conheci
mento do que se pratica em nome da União e, posteriormente, não ale
gue desconhecer, publicado-se, em seguida, no "Diário Oficial'' do Es
tado ou noutro jornal local, e, ao depois, entregando-se o processado 
todo áo suplicante, independente de tra.slado, para garantia dos seus 
direitos e fundamentos da ação que queiram intentar. Nestes T·ermos . 
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A. J?. Deferimento. Aracaju, 31 de Outubro de 1933. Alceu Dantas Ma
ciel. Esta ata e assinatura estão sobre uma estampilha federal de valor 
de: 2SOOO e o selo da taxa de educaç.ão e saúde. E te .. m .o seguinte despa
cho: A. Ao requerente e não a este Juízo é que incun1be fazer a prova 
do que descreve ou melhor alega, pelo que indefiro a primeira parte do 
seu pedido. Quanto à segunda mando que se tome por termo ô protes- , 
to, · fazendo-se as intimações requeridas . Aracaju, 31 de Outubro de 
1933. Nobre de Lacerda. Termo de protesto. Aos 31 dias do mês de Ou
tubro de 1933 nesta cidade d~ Aracaju, em meu cartório e perante 
niim, compareceu o advogado Dr. Alceu Dantas Maciel, reconhecido 
pelo próprio de que dou fé e por ele me foi dito que por parte de seu 
constituinte Anacleto José de Santana vinha protestar como protesta e 
protes.tando ten1 contra todas as turbações invasões que se vêm dando 
pelos confinantes nos terrenos de seu aludido constituinte, no lugar 
denominado Aldeia de Água Azeda outrora Aldeia de Nossa Senhora 

• 
da Fé e atualmente conhecida por Aldeia no município de Itaporanga, 
comarca de São Cristóvão, deste Estado, e, finalmente contra todos os 
atos praticaâos pelo Delegado Fiscal do Tesouro Nacional deste Esta
po nos terrenos de seu constituinte, tudo na forma de Slla petição retro 
que fica fazendo parte deste terme a exceção da parte em que requereu 
que o Juiz oficiass~ ao 'Deleggdo Fiscal indagando se o mesmo está 
agindo sponte suae ou a requerimento de alguém e ao Sr. Chefe de 
Polícia indagando se forneceu· força policial a requerimento do dito 
Delegado Fiscal, para alguma diligência à Aldeia, que foi pelo Juiz in-

, deferido. E de como assim disse, lavrei este termo que assina. Eu, José 
Monteiro, escrivão o escrevi (assig) Alceu Dantas Maciel. Certidão. 
Certifico qu.e fora do meu cartório e em sua própria pessoa intimei o 
Dr. Inspetor Regional do Trabalho neste Estado Eng~nheiro Samuel 
Si·lveira lobo, pela conteúdo da petição com o seu despacho o termo 
de protesto retro que lhe li e dei a ler e declarou ficar ciente e dou fé. 
Aracaju, 31 de Outubro de 1933. O Escrivão José Monteiro da Silvei
ra . Certidão. Certifico que fora de cartório e em sua própria pessoa in
timei o Exm9. Sr. Dr. Procurador da República Oscar Hora Prata, pelo 
conteúdo qa petição retro despachada e termo de protesto também re
tro que lhe 'li e· d~i a ler e declarou ficar ciente e dou fé. Aracaju, 3 de 
N.oven1bnJ de 1933. O escrivão José Monteiro da Silveira. Certidão. 
Certifico qq~ fora de cartório e cm sua própria pessoa íntirrtei o Exm9. 
Sr. Dr. Chefe de Polícifl Manoel Barbosa de Sousa pelo conteúdo da 
petição retro e seu despacho o termo de protesto também retro que lhe 
li e dt!i a ler e declarou ficar ciente e dou fé . Aracaju, 6 de Novembro 
de 1933 . O Escrivão José Monteiro da Silveira. Certidão. Certifico que 
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fora de cartório e em sua ·própria pessoa intimei o Delegado. Fiscal do 
Tesou~o~Nacional neste Estado Afonso Ramos Gomes p.elo conteúdo 
da pet1çao retro despachada e .. termo de protesto retro que lhe li e dei a 
ler ·e de.elarou ficar ciente e dou fé .. Aracaj~. 6 de Novembro de 1933.·0 
Escrivão José Monteiro da Silveira. Francisco C. Nobre de Lacerda. 
Nada mais se continha em dito documento do qual, bem e fielmente 
extrai esta certidão, que está conforme ao original, do que dou fé. Ara= 
caju, 14 de setembro de 1936. ·Eu, Martinho de Mello Cardoso Escri· 
vão da Corte de Apelação do.Estado de Sergipe, a datilografei' confe
ri, subscrevi e assino. Aracaju, .14·1X-1936 Martinho de Mello Cardo
so. 

ANEXO Ili 

Estado de Sergipe 
Câmara Municipal de Porto da Folha 
ATA 22• SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 1963, no salão da reu
nião da Câmara Municipal de Porto da Folha, às 9 horas onde se 
acham· os Srs. Vereadores· José Pereira Valença, Manocl Alcino dos 
Santos, João Batista da Silva, Raimundo José Cardoso 'e Francisco 
Alves Lima, havendo número legal o Sr. Presidente em nome de Deus 
declara aberta a sessão, procedendo-se cm seguida a chamada dos Srs. 
V e1readeres; pelo Secretário que compareceram em sua maioria, lida a 
ata da sessão anterior que logou aprovaçã.o sem discussão. Passou-se 
ao expediente, foi recebido do Sr. Prefeito um Projeto de Lei nt 10. 
Com fundamento no item XV1 do art. 52 da Lei Orgânica dos Municí
pios de Sergipe, venho mui respeitosamente solicitar da colcnda Câ
mara dos Vereadores, a aútorização Decreto para este Prefeito, vender 
as propriedades Belém, Maria Preta e Malhada do Humbuzciro per
tence ao patrimônio deste Município, conforme petição. que junto. 
Atenciosamente Pedro Xavié.de Me.lo. Prefeito Municipal. Porto da 
Folha., 25 de outubro de 1963. Nada h~vcndo para o expediente, o Sr-: 
Presidente passou a ordem do dia, na 'ordem do dia o Sr. Presidente 
convida os Srs. Vereadores para uma sessão extraordinária às' 14 horas 
para por em l •. discussão o Projeto de Lei núrnero- 10. Nada mais ha
vendo para -a ordem do dia o Sr. Presidente deu por ençerrada a se~-

125 



são. Eu, Maria Joelsa Lima, a escrevi servindo de Escrituráda. José 
P~reira Valença Presidente, Manoel Alcino dos Santos, 19 Secretário, 
João Batista da Silva, 29 Secretádo, Confere com o original. Manoel 
Alves de Oliveira. Cópia autenticada em 25/ 10/ 1978 no Cartório do 79 
Ofício ', Tabelião e Oficial João Alves Bezerra, em Aracaju. 

ANEXO IV 

Estado de Sergipe 
Câmara M unicip·al de Porto da Folha 

ATA DA 5• SESSÃ0 .EXTRAORE>INÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA 

. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 1963, no salão de reu
nião da Cân1ara Municipal de Porto da Folha, às 16 horas, onde pe
rante aos senhores vereadores José Pereira Valença, ·Presidente, João 
Batista da Silva, Raimundo José Cardoso e Francisco Alves Lima ha
vendo ·nú n1ero legal o Sr. Presidente em nome .de Deus declara aberta 
a sessão, procedendo-se em seguida a chamada dos senhores vereado
res pelo Secretário que .compareceu em sua maioria, lida a Ata da ses
são anterior que logrou aprovação sem discussão passou-se ao expe
diente, nada havendo para o expediente o Sr. Presidente.passou (ao ex
pediente) a ordem do dia, na ordem do dia o Sr. Presidente põe em se
gunda discussão o Projeto de Lei fl9 10. Que obteve os pareceres favo
ráveis. Passou (ao expediente) â ardem da dia, na ordem do dia o Sr. 
Presidente convida os senhores-vereadores para uma sessão extraordi
nária ·às 17 horas para por em ter·ceir.a discussão única votação o Pro
jeta de Lei o9 10. Nacla mais havendo para a ordem do dia, o Sr. Pre~i
dente dt!u por encerrada a sessão. Eu Maria Josefa Lima escrevi ser
vindo de Escriturária. José Pereira Valença - Presidente, João Batista 
da Silva, 2Y Secretário, Manoel Alves de Oliveira, Confere o original. 
Cópia autenticada em 25 / 10/ 1978, Cartório 79 Oficio, Tabelião e Ofi
cial João Alves Bezerra, Aracaju. 
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ANEXO V 

Estado de Sergipe 
Câmara Municipal de Porto da Folha 

ATA DA 6• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL 

Aos 25 (vinte e cinco) dias qo mês de outubro de 1963 no salão de reu· 
niões da Câmara Municipal de Porto da Folha, às 17 horas onde pre
sentes se achavam os senhores vereadores José Pereira Valença, Presi
dente, João Batista da Silva, Raimundo Jos·é Cardoso e Francisc.ó Al
ves Lima . Hav-endo númere legal o Sr. Presidente declara aberta a ses .. 
são procedendo-se em seguida a chamada dos senhores vereadores 
pelo Secretário que compareceu em sua maioria, lida a Ata da sessão 
anterior que logrou aprovação sem discussão. Passou-se ao expediente 
nada havendo para o expediente, o Sr. Presidente em 3• discussão úni
ca e votação. O Projeto de Lei n9 10 posto em votação obteve os se
guintes resultados, foi aprovado por unanimidade. Nada mais haven
do para a ordem do dia, o Sr. Presidente em nome de Deus deu por en
cerrada a sessão. Eu, Maria Josefa Lima, escrevi servindo de Escrit1:1-
rária. José Pereira Valença, Presidente, João Batista da Silva, 2" Secre
tário, confere o original, Manoel Alves de Oliveira. Cópia autenticada 
no Cartório do 79 Ofício, Tabelião e Oficial João Alves Bezerra, Ara-. 
C3JU. 

ANEXO VI 

ALGUMA LEGISLAÇÃO. SOBRE 1.NDIOS 
(Colônia, Império, República) 

- Alvará de 30/ 7/ 1609 - Proíbe cativeiro do índio por ser co~tra o di-
reito natu{al. 

- Lei de 20/ 3/ 1570. 
- Lei de 11 / 11 / 1595. 
- Alvará de 1O/9/ 1611 - Liberdade do índio salvo em caso de "guerra 

justã". 
- Provisão de 12/ 9 / 1663. 
- Regimento de 13 / 10/ 1751. 
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- Alvará de 10/ 4/ J 755 - Fomenla casamentos mistos, equipara índios 
~ seus descendentes aos demais colonos.· 

- Lei de 6/ 6/ 1755. - Decreta liberdade dos fndios e dispõe so~re a or-
ganização de povoações, etc. . 
Alvará de 7/ 6/ 1755 - Suprime poder temporal dos missionários 
sobre os índios do Pará e do Maranhão. 

- Diretório de 3/ 5/ 1757 - Regulamenta a legislação vigente sobre os · 
índios do Pará e do Maranhão. 

- Alvará de 8/ 5/ 1758- Estende a aplicação do Alvará de 7/ 6/ 1755 a 
todo o . Brasil. 

- Alvará de 17 /8/ 1758-Àprova ~estende Alvará de 3/5/1757 a todo 
o Brasil. · 

- Lei de 19/1 / 1759 - Jesuítas sã·o expulsos do Brasil. 
..:.. Carta Régia de 21 / 7/1759 - Manda prender e deportar os jesuítas. 
- Alvará de 13/ 9/1759 - Declara jes.uítas rebeldes, traidores e prose-ti
. tos. · 
- Bando de 26/ 11 / 1759- Vice-Rei p. -M~r~os de Noronha expulsaje

suftas e seqilestra seus bens m~veis e imóvei~ . 
. - Lei de 28/ 8/ 1767 - Amplia lei de expulsão dos jesuitas. 

- Carta Régia de 12/ 5/ 1798 - A bole Diretório de 3/ 5/ 17 57 e a le~isla-
ção pombalina. · . · · · 

- Carta Régia de 13/ 5/ 1898 - M. anda fazer guerra aos fndios Botocu
dos de Minas Gerais. 

- Carta Régia de 2/12/ 1808 - Manda distribuir índios pelos fazen-
deiros. · · .. , 

- Carta Régia de 1/4/1808 - Cuida da distribuição de fndios. 
- Carta Régia de 5/11/1808 ~ Cuid~ da distribuição de . f~di~s. 
- Carta Régia · de 1/4/1809 :.. R_eitcra normas de guerra contra os 

índios de Minas Gerais, tegulamenta ações oficiais e privadas na 
condução das expedições punitivas. · · . . 
Carta Régia de 13/7 /1809·- M_~nda distribuir áreas dos Botocudos 
de Minas Gerais em sesmarias aos colonos. . . 
Carta Régia de 24/3/1819 -q'rata dos lndios Caiapqs, no sertão do 
Paraná. . . . 

- Decreto de 25/ 2/ 1819 - Q.ispensa ~o pagamento de subsidios, im
postos e quotas à Fazenda Púbfica ~ a seus Diretores, aos. (ndios de 
diversas. V iJas do · Ceará, P~rnambuco e Paraíba, que rn~rcharam 
contra os·-s:.cvoltosos qué, na Vila do recife, se levantaram contra o . . 
Rei .· 

·_ Lei de 20i l0/ 18Í3. · ' 
- Lei de 28/ 1/ 1824 - ·Re(er.c-.se ao aldeamento e civilização dos indios. 

1· ~~ 

- A. viso de 27/ 8/ 1824 - Ministério dos Negócios do Império autoriza 
a remoção dos índios da Aldeia de Água Azeda para Geru, em Ser
gipe. 

- Decisão de n9 210, de 26/ 9/ 1825 - Ministério da Guerra cuida da 
nomeação do comandante e força das bandeiras contra os índios 
selvagens. 

- Resolução de 18/ 10/ 1825 - Ministério do Império recomenda ao 
Presidente da ProVíncia do Espírito Santo para adotar medidas para 
prevenir ataque militar contra os índios· do Rio Doce: 

- Decisão de 20/ t 2/ 1825 - Ministério da Marinha aprova cria:çã0 de 
uma companhia" de índios para o Arsenal da Marinha do Mara
nhãol e dos navios. da ~rmada. 

- Provisão de 20/12/1'826 - Decide sobre a restituição ou pão de pQs
se das terras dos índios da Província do Rio Grande do Norte. 

- Decisão 59, de 1/3/ 1830 - Ministério da Justiça declara que índios 
devem ser governados pela legislação social. 

- Decreto de 7/ 12/ 1830. 
- Lei de 15/ 12/ 1830 . 
- Lei de 27/ 1O/ 1831 - Revoga Cartas Régias que mandaram fazer 

guerra e pôr em servid.ão os índios. 
- Decreto de 6/ 7 / 1832 - Cria na Província de Minas Gerais um Colé

gio de educação destinado à instrução da mocidade indian-a . 
- Decreto de 3/ 7 / 1833 - Equipara índios aos menores e encarrega aos 

Juízes de Órfãos dos Mu.nicfpios da administração dos seus bens. 
- Decreto 'n9 4, de 18/ 6/ 1833 - Isenta índios do pagamento de dízimos 

e mais tributos. 
- Lei n9 52, de 11/2/1841 - Autoriza Presidente da Província de Sergi

pe.a mandar o juiz M'unicip;a.l do M unicfpio de Itabaianinha, ptoce
der à aviver:atação da demarcação do terreno pertencente aos índio,s 
de Tomar de Gefu. 

- Decreto de 15/3/1842. 
- Decreto n9 285, de 24/6/1843 - Manda vir da Itália missionários ca-

puchinhos e distribuí-los pelas Províncias. 
Decreto n9 317, de 21 / 12/ 1843. 

- Lei n9 127, de 18/ 3/ 1844- Cria Diretoria Geral dos fndios e_ autori
za Presidente a nomear um Diretor para as Aldeias da Proyíncia de 
Sergipe. · 

- Decreto n9 373, de 30/ 6/ 1844 - Completa Decreto n9 285, de 
24/ 6/ 1843 e fixa regras para distribuição dos missionário.s. 
Lei n9 1.46, de 18/ 3/ 1845 - Autoriza Presidente a e)aborar mapa dos 
índios de Sergipe e dá outras prov~dêhcias. 
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- D~.eret0 n9 426, ~i..e 24/7/ 1845 - Reg.ulam.ent0 acerca das Mi-ss'ÕeS· de 
C~tequese. 

- Decis·ão de 21/10/18·50:·- MinistéJ_io d'0 linpéri.o man'(h! incorporar 
a0s prôpri0s na:cionaís a'S '!erras dos. íb(:t.iós que já não vivem aldea
dos .m1as díspers'Gs e confundidos na massa 'da ponulaç;ão c.~vilizada. 
Dee-reto 1.139, de 6/ 4/ 1853 '""' Suprinte Diretoria Geral dos (ndios. 

- A.vise> de 5/ 1 J fS'S4 - Trata do e·ngajarnenro de índios para o serviço 
de pariticula.res·. · 

- Lei r)9 1.607, de 28/ 7/1860. 
- Lei n9 1.114, de 27/9/18-6@ - A~toriza vend.a do.~ ter;ren0s d.as anti-

gas -aldeia;s dos f ndit>s. 
...,. DeGre(tJ .n9 2.747, de 16/2/ 18.61..., Dá ex~cução à Lei f19 \.60;y, de 

28/7/t860. . 
- Avisa de 21 f'6/lt't65- G.ove·rn'.o lm.p.erial manda medir as terras dos 

a.n tigHs a 1 clea nten tos d'e Se;rgi pe. 
- Decisão ae 1Q.J-4/ 1872 - D0 Mini~tério da Fazenda. 

Dec.r~lo Le:gi~.l~~ivo o9 2.672 de 20/ 10/ 1875. 
- IDee:i's'ã:o o9 127 de 8/311818 - Do M'inistério da ~-gricu1tura. 

DeGis,ão n9 306, de 17/5l 1878 - Do Mini.stéri,o da Ag_ricultura. 
Lei n9 3.3~8 de 20;10;1a·s1. 

- Decreto n9 2.231, de :1O/J./18~5. 
- Le.i n9 300, 30/ 12/ 1895. 
- L~j n" 9J7, de · 3.Q/l 2/ 1902. 
- Lei n9 L.136., de 31/l0/1904. 
- IJecreto n1' 6.101, d~· 7'/8/1 ~06. 
- Lei fl9 l.~1?, âe 3Gf l.2/190ó. 
- lletrdíro n9 6 ;398, de 1/3/1901. 
- teí n9 2.ô5ú, de l9/12/19Ó8. 
- De,cre.t0 n'9 1.072, de,; 20/6/19.10. 
- l),e_creto n9 8.159.., de 1'8/8~ 1910 .. 
- Decreto n,9 8 .. 941, de 30/8/ 1911. 
- D~er~lO ' n9 9.214, de 15./"12/191 t. 
- Lei JJ9 2.738, ·cf_e 4/ 1/l~~l. 

Lcti n9 3.454, de 6/ l / 19.li. 
- Lei nY 2.16§·, de 31 / 12.( 1919. 

[}eer~tó 119 4.~_55, tie 10/ 8/ 1922 .. 
- L.ei nY 4:f}32, d~ 6/ I / 19~3. . 
- f)eé:reth n9 22.250, de 23/ 12/ 1932. 
- l.ei-n9 24.700t de l 2/ 7/ 193A- Trans.fe'r~ do Min,i-stâFiG do Trabalho-, 

lr:Jdústria e (' ornére.io. pura o Mini.=stério da· Guerra, o Se.r\if~:o de 
Prote~ã<il aos 1ndios. · 

1 HJ 

- 0 .e:creto n9 7'l6, oe 6/ 4/ 19~6 - Ap.r{:}Va Reg<alamento do Se;rviço de 
Proteçãe aos lndio,s .. 

- Ileor.eto-Lei nt 1.736, de 3/11/r93'9 - s ·ub.otdina ae Mini"sté;rio da 
Agdcullura .ó Sé:rvi~o de Proteção ao.s f ndi:ós. 

.... 9ecrêl0-L"ei rt9. '1.794, de 22y" l l / 19J.9 - Cria no M"inis,tério da A-grj~ 
cultllira 0 Conselho Nacional de P.rote.ção áns lnd.ios. -

- Deeteto n' 10.6.52, de 1.6/ l O/ 1942 - A f)ro'va o Reg·i.m'ttntü Cio Serviço 
de Proteç,ão aos lndios. · 
Decreta n9 l2.3'17', d~ 2"i/{4 / l94.3 - A pFoya Regimento dt) Co.nselho 
N~c.i.o.nal d'e Pr0teçã~ .a0s. IAdio·s, 

- Beçr~to n9 12.31 &,, de 27;!4/1943 - Mo'difiea o Regimentô êlo Servi
çó çle Proteção aos f'hdios. 

- El·ecreto-Lei n9 5-.SHI, de 8/ 12:/, 194.3- Co:rrsidera-de inlefe,;.qse n1ili41ir 
a e.xpecliçãtl Re'.ncad'~·r-X'.in-gu. 

- D.ecr~t<l n' 17.684, de 26/l/J94S - Mo~Ufi:c:a Regimento d0 .SPl. 
- DeoreC'o n9 2'~ .tl73., de 11 /~/ l947. 

Dectêto n9 24.843, de 20.f 4/"1948. - Autoriza ·~ Servi~o de J?roteção 
aos: f ndíos,, do Minis,téfin da Agricultura a fl°es.quisar mic<t no Mti
nieípio de Res·pJendor, rio Estado de Minas Gerais. 

- Decret0 n9 24. a-g9, de. 2-8 /~ / 1948. 
- D.ectete n9 2"5.408, d'e 30/8/ 1948. 
- De:creJ0· eeg:islativo n9 50, de JQ/6/ 19-50. 
- Dec,,re,t.o Le.güdativ·o n9 5'5, de 30/ 10/1950 - Mantém· deçi~,ão dq Tti-

bun~I de Co_nt~s que recusou 'º rt;!gjstro de contrato e'rtl 25/5/1948 
e..ntre a 7• lhspetotía. Regional dcl.Serviço de Pr0tefão aos fndios e a 
firrh~,. Jõsé Volpato Gampanhia para á venda d'e pinhtür0s -~xtsten
tés na .â'"rea do Posto Indígena de Apwoarana, E~tado d'o Paraná. 

- Decreto. LegiS'lativa 119 11, àe 20/,2/ l 95'2 - M an.t~m cde€-isão do Tri
bunal de Contas recus:ando .. o ·registto a0 contraio entre© Serviço de. 
Pr.otec;âo a,(')>$' fndio_s e a fir.rna 0-tto L@w Ltda .• para a V~Flda de ni
aheiFOS e cedfOS e~istentes na .á.re~ clo P,qsto (ndígtef'la de Vll.UTÍlêa., no. 
Estada do Rio G.r~nde do SU.I. 

- "ecteto Legislativo IJ9 22, de 28/3/ 1952 - A utorjza o Tdbünal cle 
Contas· a regjsttar o contrâto entre o 8ervi.ç-p de Pn!>te.ção ·aós 1 ndi·ss 
~ il firmá Hermínio Ti·ss1áni e Companhia Ltda .. , ·pata a venda"de p:i
nlieirq'S e a~d.rós existentes na áreaª") Pl':lsto lndf~c:n~ tle N<i>.n·~a i, nu 
Município de S-atandit Estaâô do Rio (iruntie tll'> Sul. 
Óecreto n9 261 de l/4/ 1952 - Mant:é~n1 decisão do Trlbu_na.1 de eqn
t<ts r~<:usando regis1110 a@ Gdntr:ah) ttntre " S.erviç.o de Protc<;ã0 aos 
lndins e -a firmu lrrnà'<i>S .(p~hpe .S / A. 1 ndústria e .E,,x. po..rta:çfH?, P,·ara a 
veRda dt! pih heiros e ced.ro~ e ap::e.r:idam.er1-to tl~ u.ma s~rr:aria , 11>a ;;,\-
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u:a do Posto lndfgena de Ligeiro, Município de Getúlio Vargas. no 
Rio Grande do Sul. 

- Decreto Legislativo n9 27, de 3/ 4/ 1952 - Mantém decisão do Tribu
nal de ( 'ontas recusando o registro ao termo de contrato entre o Ser
viço de Prott:ção aos f ndios e a firma Hermínio Tissiani e Compa
nhia Ltda ., para a venda de pinheiros e cedros existentes na área do 
Posto 1 ndfgena de Noniai, no Município de Sarandi, no Estado do .. 
R·io Grande do Sul. 

- Lei n9 1626, de 17/ 6/ 1952 - Estende a todos os chefes e servidores 
dos Postos de utração e pacifLcação dos índios, quando em expedi
ção pelas regiões habitadas· pelos índios não aldeados os benefícios 
do Decreto-Lei nY 5.801, de 8/12/1943, considera de interesse mili
tar a expedição Rencador-Xingu. 

- Decreto Legislativo n9 37, de 8/7/1952 - Mantém decisão do Tdbu
. nal de Contas recusando registro ao contrato entre o Serviço de Pro

teção aos 1 ndios e Deli a torre & Irmãos para a venda de pinheiros. 
- Decreto n9 31.373, de 3/ 9/ 1952 - Autoriza o Uerviço de Proteção 

aos lndios a pesquisar mica no Município de Resplendor, Estado de 
Minas Gerais. 

- Decreto n9 33.888, de 25/ 9/ 1953. 
- Decreto n9 34.024. de 2/ 10/ 1953. 
- Decreto n9 34.466, de 4/ 11 / 1953 - Declara públicas, de uso comum, 

do domfnio da União, as águas do rio Lageado dos f ndios. 
- Decreto nY 36.098, de 19/ 8/ 1954 - Promulga a Convenção sobre o 

Instituto lndigenista lnteramericano, concluída em Parzcuaro, Mé
xico, a '24/2/ 1940. 

- Lei n9 3.102, de 24/2/1957. 
- Lei n9 3.107, de 2/ 3/1957 - Concede isenção de direitos. impostos e 

taxas aduaneiras p.ara a impQrtação de un1 trator Ford e pertences 
uma ca1nioneta Willys, destinados à Associação Evangélica de Cate
quese dos 1 ndios, com sede em São Paulo, Capital. 

- Decreto n9 45.109, de 26/ 12/ 1958. 
- Decreto n9 50.445, de 14/ 4/ 1961 - Cria o Parque Nacional do Xin-

gu. . 
- Decreto n9 51 .084. de 31 / 7/ 1961 - Regulamenta o Decreto n9 

50.445, de 14/ 4/ 1961, que criou o Parque Nacional do Xingu. 
- Aviso nY 48, de· 28/ 10/ 1962 - Faz doação de aeronave ao Parque 

Nacional do Xingu . 
Resolução Legislativa n9 1, de 19/ 4/ 1963 - Institui Comissão Parla-
1nentar de Inquérito para apurar irregularidades no Serviço de Pro
teção aos f ndios. 
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- Resolução Legislativa n9 5, de 27/ 4/ 1963 - I.nstitui Comissão Parla
mentar de Inquérito para apurar as condições de vida dos silvícolas 
e as medidas de assistência estatal visando a sua incorporação à co
munhão nacional. 

- Decreto n9 52.665, de l l / 10/ 1963 - Aprova o Regimento do Conse
lho Nacional de Proteção aos fndios . 

- Decreto n9 52.668, de 11 / 10/ 1963- Aprova o Regimento do ~erviço 
de Proteção ao lndios. 
Lei n9 4.365, de 22/ 7/ 1964. 

- Decreto n9 55.042, de 24/11/1964 - Altera Decreto n9 52.665, de 
11 / 1 o/ 1963. 

- Lei n9 4.504, de 30/ 11/1964 - t\,ssegura a todos o acesso à proprie
dade e aos ín·dios a posse das terras. 

- Decreto n9 55.889, de 8/ 4/ 1965 - Regulamenta Lei n9 4.504, de 
30/ 11 / 1964. 

- Resolução Legislativa n9 142, de 14/ 7 / 1965 - Aprova as conclusões 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades 
no Serviço de Proteção aos fndios . 

- Lei n9 4.771, de 15/9/ 1965- Preserva florestas, inclusive as que inte
gram o patrimônio indígena. 

- Lei n9 4.947, de 11 / 4/ 1966. 

- Deéreto n9 58.821, de 14/ 7/ 1966 - Promulga a Convenção 104 de 
Genebra concernente à abolição de sanções penais. 

- · Decreto n9 58.824, de 14/7 / 1966 - Promulga a Convenção n9 I07, 
de Genebra, sobre as populações indígenas e tribais. 

- Decreto n9 200, de 25/2/ 197 - Reforma Administrativa. 
- Decreto n9 61.555. de 17/10/1967. . 
- Lei n9 5.339~ de 18/l0/19i7.. . 

Lei n9 S.371, de 5/12/1967 - Autoriza a instituição da Fundãção 
Nacional do f ndio . . 

- decreto n9 62. l 96, de 31/1/1968 - A prova os Estatutos da Fundação 
Nacional do fndio. 

- Resolução Legislativa'n9 65, de 1/ 5/ 1968 - Constituí Comissão ·Par
lamentar de Inquérito para estudar a legislação do indígena, investi· 
gar a situação das remanescentes tribos indígenas e propor diretrizes 
para a política indigenista do Brasil. . , 
Portaria n9 84, de 4/ 4/ 1968 - Aprova o Regimento Interno Prov1so
rio da Fundação Nacional do f ndio. 

- Decreto n9 62.699, de 14/ 5/ 1968. 
Decreto n11 62.955, de 16/ 7/ 1968 - Declara interditas, para fins de 
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pacificação de tribos indígenas, as áreas que discrimina ( Lin1ites do 
Estado de Mato Grosso e Território Federal de Rondônia). 

- Decreto n"' 62 .998, de 16/ 7 / 1968 - Cria o Parque Nacional Indígena 
de Tu~mucurna4ue . 

- Decreto ·n"' ·63 .020, de l 9/ 7/ 1968. 
Decreto n9 63 .082, de 6/ 8/ 1968 - Altera os limites da área em que se 
situa o Parque Nacional do Xingu . 

- Decreto n9 63 .082, de 16/ 8/ l 9.68 - Altera Decreto n"' 50.445, de 
14/ 4 / 1961. 

- Decreto n"' 63 .367, de 8/ 10/ 1967 - Declara interdita a área indígena 
que discrinlina (Tribo Suruí., Município de Marabá e São João do 
Araguaí, no Estado do Pará). 

- Decreto n9 63 .368 , de 8/ I0/ 1968 - Cria as Reservas que discrimina 
no Estado de Mato Grosso (Tribos Tapauma, Nombikara, Canoei
ros, Apiacá, Caiabi, lrantxe e Pareci, no Rio Juruena) . 

- Decreto n9 63.369, de 8/ 10/ 1968 - Altera o parágrafo único do art. 
19 do Decreto nv 62 .998, de 16/ 7 / 1968. 

- Decreto n9 66.5 15, de 31 / 10/ 1968 - Declara interdita área indígena 
que discrimina (Área doada pelo Governo do Estado de Mato 
Grosso ao extinto Serviço de Proteção aos Índios, nos Municípios 
de Rondonópo lis e Sant0 António de Leverger). 

- Portaria n9 334, de 1/ 11 / 1968 - Aprova os Estatut9s da Fundação 
Naciónal do f ndio com seu Regimento Interno . 

- Decreto-Lei n9 423 , de 21 / 1/ 1969 - Dá nova re-Oação ao art. 49 da 
Lei n9 5.371 , de 5/ 12/ 1967 . 
Decreto n9 64.018, de 22 / 1/ 1969 - Declara interdita a área indígena 
que discrimina, nos Municípios de Rondonópo.lis e Santo Antônio 
de Leverger, no Estado de Ma.to Grosso. 

- Dec:reto n·9 64.027 A, de 27/1 / 1969 - Retifica .<>s limites da área re
servada aos índios lrantxe, pelo J)ecreto n9 63.368, de 8/10/1968. 

- Decreto nY 64.447, de 2/ 5/ 1969 - Altera os Estatutos da Fundação 
Nacional do lndio . 

- Decreto n9 577, de 8/ 5/ 1969 - Concede pensões aos men1bros da ex
pedição ( 'allcri . 

- Decreto n9 64.791, de 9/ 7/ 1969 - Auto rila Ministério da Fazenda a 
ceder à, Funda<;ào Naciunal dq lndio, imóvel em São Luiz~ Mara
nh ão. 

- Decreto n9 64.860, de 23/ 7/ 1969 - C ria o Parque Indígena que diss
criíninu, na região li1nitrofe do Estado de Mato Grosso com o Terri-
tó rio redera! Jc K 1.> ndônia . . 

- ()ecreto 119 65 .202, de 22 / 9 / 1969 - ·Regula a pesquisa e exploração 
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de recursos minerais em terras habitadas pelos silvícolas. 
- decreto n9 65.212, de 23/ 9/ 1969 - Cria as Reservau Indígenas que 

discrimina, no Estado de Mato Grosso (Xavan.tes) e dispõe sobre o 
ingresso de terceiros e.m terras reservadas. 

- Decret0 n9 65.405, de 13/ 10/ 1969 - Dá nova redação ao Decreto n9 
65 .212, de 23/9/ 1969. · 
Decreto n9 65 .474, de 21 / 10/ 1969 - Modifica os Estatutos da Fun
dação Nacional dos Índios. 
Decreto n9 65.573, de 21 / 10/ 1969. 
Portaria n9 42 A , de 10/ 6/ 1970 - Regimento Interno da Fundação 
N acion"al do · Índio. 

- Decn!to n9 66.882, de l 6/7 / 1970 - Dispõe sobre a competência e. a 
organização do Ministério do Interior. 

- Decreto n9 67 .679, de 30/ 11/ 1970. 
- Decreto n9 68.377, de 19/ 3/ 1971 - Dá nova redação aos Estatutos 

da Fundação Nacional do f ndio. 
- Decreto n9 68.378, de 19/ 3/ 1971. 
- Decreto n9 68 .907, de 13/ 7 / 1971 - Cria a Reserva Indígena de Wai-

miri Atroari,. situada no Município de A irão, Estado do Amazonas. 
Decret o nY 68 .909, de 13/7/ 1971 - AI.tera os limites do Parque N~-
ciona1 do Xingu. . , 
Decreto n"' 68.913, de 13/ 7 / 1971- C ria a reserva lnd1gena de Para
kanã situada no Município de Altamira, Estado do Pará. 
Decr~to nY 68 . 914, de 13/ 7/ 1971 -Cria a Reserva Indígena de Ka
raraô, entre os Estados de Goiás e Mato Grosso. 
Decreto n9 68.944, de 19 / 7'/ 1971. · ' . , . 

- Lei n9 5.703, de 14/ 9/ 1971 - Concede pensão a ~enefi~1anos de 
membro do grupo de atração e pacificação dus índios Cintas Lar-
gas. 
Decreto n9 69 .. 263, de 22/ 9/ 1971 - C ria o Parqµe Indígena do Ara-
guaia, entre os Estados âe Goiás e Mato Grosso. . _ 
Decreto n9 70.734, de 19/ 6/ 1972 - Dispõe sobre a Com1ssao Orga
nizadora do 79 Congresso lndigenista lnteram.ericano. 

- Portaria n9 I.086, de 2/ 7 / 1972 - Aprova o Regimento Interno da 
Fundação Nacional do Índio. . . , . 
Decreto. n971.105, de 14/ 9/1972 - Declara reservada aos 1nd1os .xa
varttes sob a deno·minação de Reserva Indígena Sangtadouro, area· 
situada no Estado de Mato Grosso. , . 
Decreto n"' 71.106. de 14/ 9/ 1972- Declara reservada aos 1nd1os ,xa
vantes, sob a denominaç~o de Reserva Indígena São Marc<>s, area 
situada no Estado de Mato Grosso'. 
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- Decreto n9 71.107, de 14/ 9/ 1972 - Declara Reserva 1 ndígena, sob a 
denominação de Xeronte área situada no M unicipio de Tocantins, 
Estado de Goiás. . 

- Portar:ia n9 1.104, de 19/9./1972 :.... Define e fixa es limites e a locali
zação das áreas. r~servadas à tribo Xavante no Estado de Mato 
Grosso. 

- Decreto n9 71.258, de 13/ 10/ 1972 - Institui a Medalha do Mérito 
Indigenista. 

- ' Decreto n9 71.489, de 4/ 12/ 1972. 

- Decreto n9 71.615, de 22/ 12/ 1972 - Regulamenta o Decreto-Lei 
1.164, de 19/ 4/ 1971, alterado pelo Decreto-Lei n9 1.243, de 
30/1O/19'72. e ílxa normas para a implantação de projetos de eolo
nizaçã.o, concessão de terra e estabeJcimento ou exploração de in
dústrias de interesse da segurança nacional, nas terras devo~utas lo
calizadas ao longo das rodovias, na Amazónia legal. 

- Decreto n9 71.879, de 1/ 3/ 1973 - Retifica o Decreto n9 68.873, de 
5/ 7/ 197 J, que altera a árc:a e estabelece os limites do Parque Nacio
nal do Araguaia . 

- Deereto n9 71.904 1 de 14/ 3/ 1973 - Declara interdita, para fins de 
atração de Grupo lndigena, área que discrimina, no Município de 
Chapada dos Guimarães, no Estado de Mato Grosso . 

- Decreto n9 73 .233, de 30/ 11 / 1973 - Autoriza a demarcação das ter
ras da Reserva 1 ndfgena São Marcos, criada pelo Decreto n9 71.106, 
de 14/ 9/ 1972. 

- Decreto n9 73 .234, de 30/,J l / 1973 - Declara de utilidade pública 
para fins de desapropriação em favor da FUNAI, áreas de dominio
pri,·ado compreendidas na Reserva lndigena São Marcos, no Mu
nicípio de Barra das Garç-as. no Estado de M~.to Grosso. 

- Lei n9 6.001, de 1/ 12/ 1973 - Dispõe sobre o Estatuto do fndio. 
- lei n9 6.015, de 31 / 12/ 1973 - Dispõe sobre registro de nascimento, 

inclusive dos índios. 

- Decreto n~ 73.562. de 24/ 1/ 1974 - Declara interditas. para fins de 
atração de Grupos Indígenas, áreas que discrimina no Estado de · 
Mato Grosso e no Território Federal de . Rondônia. 

- Decreto n9 73.563, de 24/ l / 1974 - Altera os limites do Parque Indí
gena do Arapuanã. 

- Decn:to nY 73.683, de 19/ 2/ 1974 - Cria o Parque Nacional da Ama
zônia . 
Decreto n9 74 .074, de 16/ 5 / l 974 - Interdita, para fins de atração e 
pacificu~ào de Gruros 1-ndígenas a área que discrimina, no Municí-
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pio de Diamantina, Estado de Mato Grosso. 
- Decreto n9 74.172, de 10/ 6/ 1974 - Declara interdita, para fins de 

atração de Grupo Indígena,. área que discrimina~ nos M.unicipios de 
Mazagão e Macapá, no i:erritório Federal do Amapá. 
Decreto n9 74.463, ~e 26/8/ 1974 - Declara interdita, temporaria
mente, para fins de atração e pacificação de Grupos lndígenas, área 
que discrimina no Município de Airão, Estado do Amazonas. 

- Decreto n9 74.477, de 29/ 8/ 1974 - .Altera os limites das Reservas 
Indígenas Kavabi e Apiaká, criadas pelo Decreto n9 63.368, de 
8/ 10/ 1968. . 

- Decreto n9 74.5 J 5, de 5/ 9/ 1974 - Declara interdtta, pàra fins de 
atração de Grupo lndíg~na,, área que diserimina, localizada no Mu-
1nicípio de Mato Grosso, Estado do Mato Grosso. 

- Decreto n9 75.136, de 23/ 12/ 1974 - Altera o art. }9 do Decreto n9 
74.074, de J 6/ 5/ 1974, que in~rditou , para tins de atração e pacifica
ção de Grupo Indígena, área no Município de-.Diamantina, Estado 
de Mato Grosso. 

- Decreto n9 75 .310, tle 27/ 1/ 1975 - Altera o art. J9 do Decreto n9 
74.463, de 26/ 8/ 1974, que interdita, temporariamen~e, uma área no 
Município de Airão, E~tado d~ Amazonas, par.a fins de atraç.ão e 
pacificação de Grupos Indígenas. 

- Decreto n9 75.426, de 27 / 2/ 1975 - Altera os limites da RFserva Xa
vante de Pimentel Barbosa, fixados no Anexo ao D.ecreto n9 65 .22, 
de 23/ 9/ 1969, com a redação dada pelo Decreto n9 65.405, de 
13 / lo/ 1969. 

- Decreto n9 76.215, de 5/ 9/ 1975- Estabelece os limites definitivos tia 
Reserva Indígena de São Marcos, declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação as áreas de terras de domínio partic1:1lar nela 
existentes. 

- Decreto n9 76.311, de 19/ 9/1975 - Dispõe sabre a intervenção em à· 
rea indígena, localizada no Território Federa) de Roraima . 

- Decreto o9 76.999, de 8/ 1/ 1976 - Dispõe sobre o processo Adminis
trativo de demarcação das terras indígenas. 

- Decreto n9 77.033, de 15/ 1/ 1976 - Altera o Decreto n9 73 .562, de 
. 24/ 1/ 1974, que de.cJarou interditas, para fins de atração de Grupos 
Indígenas, áreas no Estado de Mato Grosso e Território Federal d~ 
Rondônia. 

- Decreto a9 77 .790, de 9/6/ 1976 - Extingue a Reserva Indígena de 
7apayuna, no Município de Diamantina. Estado do Mato gro_sso. 
Decreto n9 78.109, de 21/ 7/ 1976 - Declara sem efeito a intcrdi~ão 
de parte da área a que sé refere o Decreto n9 73 '.562, de 24/ 1/ 1974. 
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- Decreto n9 79.09'5, de 5/ J /:_ 1977 - IJ~çlan1 ~e·m efeito a i.nt.erdifçâo d.e 
parte da área a que se refere o Decreto n9 74 .515, Gie 5/9/ 1974. 

- Decreto n9· 80.100.,, de 8 / 8 / F977 - Cooc.ede à EJetronorte al.l.tori·za
·çào para eonstruir uma tinha c!e traosmis$ào 'de emerg'a dét r.ica em 

· faixa de terra .situada na ·Rese"rva IAdíg~O'! M~e Maria, nQ E~.ta.do 
do l?ará,. 

- D'e,crel© n9 80.169., d_e l~ f:8/ 1977 - Declara :se.m efeiTo a ·intt rdiÇ"â,© 
de parte das âryas a qµe se refere. o Decreto n:·9 73 .~62 , de 24/ l / l 9, 4, 
aHe:rado .pelo De'c-ret.0 n9 71.033, de 1!S/ l/1976. 

- Portaria rr9 306, de 2/9/19.77 - Aprova o 'Regimenta lnle:rno do. 
Cons·eino 1 ndig,eni-sta da Funa'í. • 

- Decreto n9 80.422, de 2&/9/ 1977 - Oeclaru sem ef~.ito a !nter:diçàQ 
de parte da área a que se, re(ere .o Dec.reto n9 73.5~2. de 14/1/1974. 

- f:le.cret0 n9 8,0.9J·8, de 6/ J 2/ 197'7 - E>~élara s~Jn .efeito a interdição 
. da área a que. s.e refe,reé o ~e~reto n9 63,51§, de 31/T0/ 196'8. 

- Decr:e.to n9 ·sa. 96:3, d~ 7 / l 2/ l 977 - 6-on~edé a Furnas autorizaç·ão 
para çons,truir urha' linha de ttans·rn tssâó de énergia elétrica 0m. faixa 
de t_9,rru situada na Res.erva l'n(iíg,etia Queimadas, no Es-ta clo do Pa
raná: 

- Portaria n9 477 N; de 22/ J ,2 / 1 ~77 - [)ee.la:Pa como á rea d'e ocupttQão 
dos indígenas Yano-mani, no Terriíór·io Fe.deFal d~ RQ·rairn<r. 

- Oeore\0 n9 s·t. f3J, de 27 / l 2/ t977 - Al.terà 0 $ limites. da Reb'e'.rva 
frantx.e, criada pelo Dee:re~.(> n9· 63 1168, de 8/!ü/J9,68. . . ' ·~ 

- Dec1et0 n·9 81. l 32, de 27/ 12/ 1917 - Conaea@ à Centrais Elétrioa:s clo 
Sul ôo Bra.sil auJorizaç,ão pã ra éonstruir escrada na faixa de terra si
tuad·"1 no Pbsto Indi'ge.na Mangüeirinha, no Estado· d<i> Para ná'. 

- D'éQrel() n9 81 .9:0:lJ, ~e 3/2/ 1978 - Rev:oga ui·s.p'osi1iv-0s-âo Decreto n9 
77 .790, de 9/6/ 1976. · 

- 9eereto n9 8 l.J3·5, de rJ/ 2/.1978 - Deelara smb i_nJervenção uma fa,i
xa lte terras localizada ri.o Par<i}ue Indígena de Tumuçumaq\[e. JilO 

Est:ad0 d0 Pará. 
- D.·eereto n9 81.58'7, de t9/4j ,918 - Declara int~rdita, µara ftns: de 

atração d"os índi.es Zoros, área que discrimina, lo.eali2atia no Mu
nicípio de ~A-ripua.na , Esta.a.o de,: Mato Grosso. · 

- oe'cn:to n9 82.064, d.e 3/ 8/ 19?8 - Dedara stfm ê_fe"i'to a int.erdi!ião_de 
p•arte ,da áre_u a·que se r~~fer:~, o Decreto J19 73 .562, d~ 24/ l / 1974, ahe
rado: pelo Dec.ré-to n"' 77 .033, de 1S/ 1/ 1976. 
I;)ecre1o--n9 82.Z.63, dé l 3/9/1978 - Dá A0va denornina~,ã0 aos atll'ais 
Parques N <tCi-l'l ~ais do Xing"u e de Tumucurnaque,. 

- Decretb' n9 83.262,' de 9f 3/ r979-Altera p·s limites da ltese;rv,a Jndí
genu Pimentd Barbosa, fixudos MO IJecretQ n<> 65-212, cle 23/ 9/ 1'969·, 
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corn redações dadas pelos D·ecretos 65 .4Qf;. de 13/ IO/ 19-<>9 . 7.5 4 "6 
de 2~7/2/1975. · e ·· L . • 

Decr~to n\1. '8.3.839, de 13/ 8/1979. · 
~ecretc} n9 84.337, de 21/12,/ 1979 - Cria a Res-erwa Jndí.gt::na de Pa-
rabu·bur.e, no Hs'_tado de Mato Grosso. · 
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