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



A HISTÓRIA INDÍGENA NA COLEÇÃO 
LIVROS DE CARTAS E PROVISÕES DO 

" SENADO DA CAMARA DE NATAL 

Marlene da Silva Mariz <*> 

O contato com o acervo documental sobre o índio, do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, quando 
realizávamos · sua microfilmagem, despertou-nos o interesse e 
entusiasmo para continuação do estudo do tema, considerando a 
importância desses documentos e a carência de trabalhos recentes 
sobre o índio na historiografia norte-rio-grandense. 

O trabalho de microfilmagem da documentação indígena do 
acervo do IHGRN, foi realizado em 1993, graças ao apoio do 
NÚCLEO DE HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 
(NHII/USP) e a orientação da Prof3. Manuela Carneiro da Cunha, 
merecendo destaque o intercâmbio com as Profls. Maria Sylvia Porto 
Alegre W) (UFCE) e Beatriz Gois Dantas (UFS), que realizaram o 
mesmo 'tràbalho em seus respectivos Estad~ Como resultado desse 
trabalho, apresentamos um "Repertório de Documentos Norte
Riograndenses, publicado em 1994, pelo NHII/USP/FAPESP, 
juntamente com o do Ceará (Sylvia Porto Alegre) e o do Sergipe 
(Beatriz G. Dantas), com o título de "Documentos Inéditos para a 
História Indígena do Nordeste". 

Na realização do supra citado trabalho contamos com a 
colaboração inestimável da Prof3. Fátima Martins . Lopes e das 
bolsistas Isabel Cristina Barreto e Silvana Betúlia de Moura, além do 
empenho do pesquisador Olavo de Medeiros Filho~ do Dr. Enélio 
Lima Petrosvick, Presidente do IHGRN, que nos facilitou o acesso a 
dita documentação. 

~ 

O estudo aqui apresentad~az parte, .Portanto, do estímulo 
encontrado na leitura da documentação escrita, compilada nos acervos 

<•> Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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documentais do IHGRN, a mais antiga instituição cultural do Estado 
( 1912), e esperamos com ele abrir novas possibilidades de pesquisa 
sobre o índio e sua participação ao lado de outros atores sociais, no 
contexto da história regional e local. 

Considerando o trabalho de classificação e difusão das fontes 
primárias como um dos pontos fundamentais de colaboração ao 
trabalho do pesquisador, capaz de reduzir as dificuldades na busca de 
informações para reconstituição histórica, iodicamos uma 
documentação que apesar de limitada, refere-se aó'}séculos XVII e 
XVIII? de uma peq~ena capitania do Nordeste, proveniente de apenas 
alguns agentes sociais. 

A documentação selecionada para este estudo, "Coleção de 
Livros de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal", 
representa no conjunto dos documentos repertoriados, uma parcela do 

• 
acervo documental que se encontra sob a guarda do IHGRN, onde foi 
levantada uma significativa documentação sobre a temática indígena. 

O levantamento e classificação da documentação indígena do 
IHGRN teve início em 1991 , com a nossa participação no Projeto de 

• 
pesquisa Documental, de cunho nacional, para "Levantamento de 
Documentos Indígenas nos Arquivos de Natal". Fazia parte do projeto 
desenvolvido pelo Núcleo de História Indígena e do lndigenismo, da 
Universidade de São Paulo, (NlI.11. - USP), coordenado pelo Prof>. 
John Manuel Monteiro, objetivando a elaboração de um "Guia de 
Fontes para a História Indígena e do Indigenismo .em Arquivos 
Brasileiros". 

O citado levantamento foi realizado em Natal, sob nossa 
coordenação, entre os meses de abril e junho de 1991, contando com a 
participação de uma equipe do Departamento de História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com os professores 
Alberto Pinheiro de Medeiros e Ana Emília Melo Cortez, e as 
bolsistas Fátima Martins Lopes, Isabel Cristina Barreto e Silvana 
Betúlia de Moura. 

Foram selecionadas 7 instituições públicas e privadas em 
Natal, detentoras de documentos sobre o índio, entre as quais: 
IHGRN, Arquivo Público do Estado, Museu de Antropologia Câmara 
Cascudo, Arquivo da Arquidiocese de Natal, Memorial Câmara 
Cascudo (acervo particular), Biblioteca Pública Câmara Ca~cudo e 
Biblioteca Central da UFRN. 
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No total do levantamento foram identificados 11 conjuntos 
documentais, que foram registrados em fichas de resumo, grande 
parte de manuscritos inéditos. O trabalho foi realizado com aplicação 
de questionários específicos, informatizado e organizado pela 
coordenação nacional da pesquisa, contemplando informações 
cadastrais sobre a instituição, dados relativos ao conjunto documental, 
informações sobre os instrumentos de pesquisa e formas de acesso à 
documentação. 

A documentação compilada nesse levantamento, que registra 
quase 200 anos da realidade da Capitania do Rio Grande (1659 a 
1839) foi incluída na publicação do "Gl.lia de Fontes para História 
Indígena e do Indigenismo em Arquivos Brasileiros-Acervos das 
Capitais", pelo NHII/USP/FAPESP, em 1994, com organização do 
Prof>. John Monteiro. 

Nesse significativo acervo documental, a Coleção de Livros 
de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, constitui-se 
como uma valiosa fonte de informações, para estudo de assunto ainda 
não explorados pela historiografia norte-rio-grandense. Nesta, a 
presença do índio tem sido colocada como integrante do processo de 
conquista e colonização portuguesa do Rio Grande do Norte, numa 
visão oficial e tradicional, sem mostrar sua participação real e sem o 
destaque a que faz jus, numa tendência da historiografia 
contemporânea. 

A abordagem indígena pelos historiadores tradicionais, 
priorizam a identificação, u~os e costumes dos índios locais, 
fundamentados nos primeiros estudos da colonização brasileira, 
recebendo maior destaque os "levantes tapuias", talvez pelo volume 

· de informações sobre o tema. 

-

Muitos são os pontos a serem discutidos na reação indígena 
ao contato interétnico, que não e encontram incluídos na 
historiografia norte-rio-grandense, tais como tratamento dado ao índio 
pelos colonizadores, terras tomadas, liberdade e escravidão, mão-de
obra forçada e direitos não respeitados. 

Uma outra questão ainda não resolvida nesse contexto, diz 
respeito ao desaparecimento do índio da sociedade local, a partir do 
século XIX. -Nota-se uma completa ausência de referência ao índio, a 
partir da segunda metade ·desse século na documentação e na 
historiografia do período, depois de terem sido bastante citados, como 
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habitantes das aldeias-missões, as informações vão rareando até o 
completo silêncio, inclusive nos censos. 

Cascudo, numa linguagem romântica e poética, faz a 
afirmação abaixo que tem muito a ver com o assunto em questão: 

Em três séculos toda essa gente desapareceu. 
Nenhum centro resistiu, na paz, às tentações 
d'aguardentes, às moléstias contagiosas, às brutalidades 
rapinantes do conquistador. Reduzidos foram sumindo 
misteriosamente, como sentindo que a hora passara e 
eles eram estrangeiros na própria terra. (Cascudo, 1955: 
38). 

A DOCUMENTAÇÃO DA COLEÇÃO LIVRO DE CARTAS E 
PROVISÕES DO SENADO DA CÂMARA DE NATAL 

No âmbito da documentação referente ao Rio Grande do 
Norte colonial, nos acervos do IHGRN, a coleção selecionada para 
este trabalho, constitui-se como o maio conjunto documental do 
citado acervo. Compõe-se de 18 livros originais provenientes do 
Senado da Câmara de Natal, no período de 1672 a 1773, reunindo . 
cerca de 175 documentos manuscritos em sua totalidade. Tratam-se 
de documentos emitidos por diferentes atores sociais do contexto 
colonial, relacionados com o poder administrativos da metrópole, do 
governo geral do Brasil e do poder local. Nenhum documentos 
emitido pelo índio. 

A documentação registra opiniões e decisões dos diferentes 
componentes da sociedade norte-rio-grandense com relação ao índio, 
onde estes são retratados, poucas vezes com tolerância e 
compreensão, e na maioria das vezes como insubordinados, 
traiçoeiro, indolente, causadores de danos e outros até mais radicais 
que consideram-nos como perigosos malfeitores ameaçadores da 
ordem social, e como tais dignos de serem eliminados. 

São afirmações de missionários (os mais brandos), curadores 
e diretores de aldeias, capitães-mores, juízes, vereadores, moradores e 
autoridades militares que opinavam de acordo com a influência de 
seus interesses naquele momento. 

Os conflitos de interesses entre administradores civis e 
religiosos envolvendo índios, eram constantes no cotidiano da época, 

,, 
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testemunhado pelos documentos que registram as constantes 
reclamações das autoridades locais às autoridades competentes, como 
pode ser observado no documento dirigido ao bispado de 
Pernambuco, em 12.04.1679, onde relatam amotinação ocorrida na 
aldeia Guajirú contra o administrador. Reclamam da atuação do Padre 
João de Gouveia que havia mandado os índios da aldeia se mudarem 
para a aldeia de Guarairas, com intenção de envia-los para 
Pernambuco. Pedem a interferência do Bispo junto ao padre, pois os 
moradores da Capitania dependiam dos índios como mão-de-obra na 
lavoura, pesca e pecuária. (LCPSC; Caixa 65, Livro 2, Folhas 41 e 
4lv). 

O documento evidencia os atritos e mostra a participação do 
índio .na vida ativa da capitanias corno mão-de-obra explorada. 

A referida coleção com datação de 1672 a 1773, conta como 
seguintes tipos de documentos, relativos a atos administrativos e 
legislativos, além de correspondência entre os representantes do poder 

· do Estado na época, com descrição dos acontecimentos da capitania: 

1. Cópias de Alvarás 
2. Cópias de Bandos 
3. Cópias de Cartas Patentes 
4. Cópias de Editais 
5. Cópias de Memoriais 
6. Cópias de Ordens 
7. · Cópias de Papel de Pazes 
8. Cópias de Portarias 
9. Cópias de Provisões 
1 O. Cópias de Termo 
11. Cópias de Termos de Ajuntamento e Concordatas 
12. Cópias de Termos de Obrigação 
13. Correspondência: Governo Geral, . Governo de 

Pernambuco, dos Oficiais do Senado da Câmara de Natal, 
do Bispado de Pernambuco, dos Missionário, Capitães
mores, Juízes, Moradores, Autoridades Militares e Rei de 
Portugal. 

O caráter da totalidade dos documentos da Coleção Livros de 
Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, por si só destaca o 
tipo de informação que contem, limitada ao âmbito e discurso dos 
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dirigentes numa perspectiva da visão oficial. Identificam informações 
produzidas no conjunto dos diversos aparelhos do Estado ou a ele 
endereçado, conduzindo a posição dos administradores. 

Em todo o conjunto documental o único que aparece assinado 
pelo índio, registrando uma decisão do mesmo, trata-se de um 
documento de "Protesto de Fidelidade à sua Majestade Reide 

· / Portugal", de todos os Governadores e Grandes da nação Jandui e 
Capítulo que se acrescentou na Cidade do Rio Grande, cuja datação 
está legível apenas o ano de 1702, e revela um documento produzido , 
pelos Oficiais da Câmara sobre o Indio: como se pode notar: Protesto 
de Fidelidade ao Rei D. Pedro de Portugai que fizeram os 

-> Governadores e Grandes da Nação Jandui das três aldeias recém 
formadas na ribeira do Rio Ceará-Mirim (Nossa Senhora Aparecida), 

' 
na ribeira do Rio Cunhaú (São João Batista) e na ribeira do Rio 
Potengi (São Paulo), em presença do Bispo de Pernambuco Frei 
Francisco de Lima. O governador e capitão-mor da nação Jandui 
junto com seu sobrinho e sargento-mor Corema e outros grandes da 
aldeia de São Paulo do Potengi, em nome de sua gente, reconhece e 
obedece o Rei de Portugal no que ele mandar, entrega seus soldados 
para a guerra contra o "gentio bárbaro", tanto os que estiverem 
aldeados e se rebelarem quanto os que não se sujeitam ao rei nem a 
Igreja; ( ... ) Da mesma forma e teor prometeram o Grande Panacu 
Assu com seis sargento-mor da aldeia de Ceará-Mirim e o Grande Rei 
Canindé com seu irmão e outros grandes da aldeia de São João de 
Cunhaú, na presença do Capitão-mor da Capitania do Rio Grande, do 
Ouvidor Geral e dos Vereadores do Senado da Câmara de Natal e que 
se não o fizerem podem os mandar castigar do modo que quiserem; 
assinado pelos tapuias pelo tabelião da Câmara de Natal. (LCPSC; C. 
65; L. 3; F. 127 e 127 v.). 

Pelo teor pode-se observar que se trata de um tratado de 
submissão, elaborado pelas autoridades presentes na ocasião, aceito 
pelos índios, talvez, devido as circunstancias. O documento contem 
ricas informações de localizações de aldeias e os grupos , indígenas 
pertencente a elas. 

Esse tipo de documentação pelas suas características, que 
"privilegia as falas dos dominantes e o silêncio quase absoluto · dos 
índios", como afirma Beatriz Gois Dan tas, ".pode parecer uma 
dificuldade intransponível quando se tem em mente a· recuperação de 
historicidades silenciadas" (Dantas, 1985). Entretanto, mesmo com 

. . . . 
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esse tipo de documento é possível o pesquisador recuperar a figura do 
índio, lendo nas entrelinhas e utilizando-se das alusões feitas às 
atitudes indígenas, descritas pelos representantes do poder branco, 
que muitas vezes indicam vestígios para que se possa conhecer o 
índio na sua plenitude "e não simplesmente como coadjuvantes 
emudecidos, mas como atores cujos papéis vão sendo retirados 
gradativamente do silêncio dos arquivos". (Dantas, 1985: 118). 

Procurando identificar informações nesses documentos que 
possibilitem novas pesquisas e estudos selecionamos os assuntos 
abaixo, agrupados pela importância e maior número de documentos, 
apresentados em ordem alfabética: 

1. Administração/ Aldeamentos - 30 doe. 
2. Campanhas Militares - Colônias - 42 doe. 
3. Conflitos - 48 doe. 
4. Escravidão Indígena - Prisioneiros de Guerra - 52 doe. 
5. Fugas - 12 doe. · 

, 
6. Guerra Contra Indios - 50 doe. 

, 
7. Indio na Visão dos Brancos - 29 doe. 
8. Junta das Missões/Legislação - 55 doe. 
9. Missionários/Padre - 69 doe . 
1 O. Missões/Novos Aldeamentos - 35 doe. 
11 . Soldados Indígenas - 34 doe. 
12. Terras - 35 doe~ (área, localização, conflitos, medição) 
13 . Trabalho Indígena - 48 doe. (forçado, nas fazendas nas 

cidades, nos currais, nos aldeamentos nas redes de pesca e 
com pagamento) 

14. Transferências/aldeias/índios - 15 doe. 

Nesta seleção observa-se que o maior número de document~ 
referem-se aos problemas mais comu~ dia a dia das populações 
indígenas, constante em seu convívio com a sociedade envolvente. As 
disputas administrativas, a escravidão e a guerra contra os índios, 

,r 

mostram a posição deste nessa sociedade, encarado pelos dirigentes 
como um obstáculo ao processo de colonização e povoamento. A 
imposição das regras pelos colonizadores_,Nestringia aos índios suas 
práticas culturais como se pode notar no resumo de uma carta dos 
oficiais da Câmara de Natal ao Capitão-Mor Agostinho César de 
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Andrade, em 02.06.1689, ond~ relatam que tendo sido perdoado pelo 
Capitão-Mor Agostinho César de Andrade o "Rancho do gentio 
chamado Silva" composto por 30 e tantos casais, os oficiais da 
Câmara observaram que continuavam mantendo seus costumes, 
falando a sua língua, e que continuavam com o mesmo ódio natural 
aos brancos, quando foram então admitidos e reunidos aos índios 
domésticos da aldeia de Guajiru, somando-se depois mais 17 casais, 
tendo sido isto causa de reclamações dos moradores e dos índios 
domesticados que temiam por uma rebelião e por nova fuga para o 
sertão. (LCPSC; C. 65. L 2; F 127 e 128). 

Em outra carta dirigida ao rei, datada de 06.12 .1723, os 
Oficiais da Câmara queixavam-se de "Alguns donatários de terras, 
nas quais haviam lagoas, e que não permi_tiam que as pessoas e os 
índios da terra pescassem nelas. (LCPSC; c 83, L 7; F 137 V e 138). 

O problema da terra é um dos pontos fundamentais na relação 
dos índios com os brancos . Muitas são as informações encontradas 
nos documentos que dão conta da expulsão dos índios de suas terras, 
considerada como uma atitude ilegal, como poderemos observar no 
resumo do Alvará do Governador Geral do Brasil, datado de 
10.11.1691, que além de divulgar a Carta Régia de 17.01 do mesmo 
ano, que "proibia o cativeiro do índio prisioneiro de guerra, 
mandando po-los em liberdade e entrega-los ao Superior das Missões 
da Companhia de Jesus, também declarava ter sido o rei informado 
que pessoas a quem tinham sido concedidas sesmarias de terras 
incultas, se faziam senhores das Aldeias e tomavam dos pobres índios 
as terras que lhes pertenciam; ordenava, então, que se restituíssem as 
ditas terras necessárias para o sustento dos índios e suas famílias e 
que as aldeias fossem entregues aos religiosos ficando os índios em 
liberdade nas aldeias. Ordenava, ainda, que as referidas terras fossem 
demarcadas para que não fosse perturbadas e avisa que os 
transgressores das ordens seriam castigados". (LCPSC; C 65; L 3; F 
19v, 20, 20 v e 21). 

Uma outra carta, datada de 12.02.1695, repassa ao capitão
mor do Rio Grande Agostinho César de Andrade, a ordem de sua 
majestade para que "se desse terras devolutas aos índios tapuias 
principalmente aos do Rancho do Principal Canindé; ordena que todo 
o gentio que se reduzir à paz e obediência seja dada terra necessária 
para fazerem lavouras; sendo todas as terras da capitania dadas aos 
moradores até 150 léguas para o sertão, devem procurar entre as que 
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forem devolutas e desocupadas para da-las aos índios. (LCPCS~ C 65; 
L 3; F 54v e 55). 

A informação contida no primeiro documento sobre 
sesmeiros que se apossavam de terras pertencentes aos índios, 
registram o processo de destruição das aldeias e expropriação das 
terras indígenas no Rio Grande, fato que ocorriam em todo o Brasil, 
na medida em qµe as terras iam se valorizando e os sesmeiros 
desejavam ampliar seus domínios. 

A disputa dos proprietários pelas terras das aldeias indígenas 
era algo a ser considerado e muitas vezes usando sua força política 
conseguiam a transferência de índios de uma aldeia para outra. 
Cascudo afirma: "Quando algum fazendeiro rico atinava com a 
excelência das terras possuída pela .;1fndiada, descobria um _processo de 
evidenciar_.~ cgnveni..fu_l.fia de uma _111µdança para o W1!Eº....; O ouvidor 
concordava e a multidão dos casais era tocada, como um rebanho, 
para fora". (Cascudo, 1955:38). 

Os documentos comprovam a existência dessas situações 
como no caso da correspondência emitida pelo Governador Geral do 
Brasil Antônio de Souza, de O 1.08.1682, dirigida aos oficiais da 
Câmara de Natal, onde ordena a união das Aldeias de Mipibu e 
Guarairas, por serem ambas pequenas. (LCPSC; C 65; L 2; F 70 e 
70v). 

As missões ou aldeamentos indígenas, criadas e organizadas 
por missionários, com vistas a catequização e conversão dos índios ao 
cristianismo, tiveram um papel de destaque no contexto colonial, pela 
necessidade crescente do controle da terra e dos índios, para 
possibilitar o sucesso do empreendimento colonizador, de forma mais 
objetiva. Estabelecidas em áreas onde se iniciava a produção 
econômica com necessidade de mão-de-obra, era fator de constantes 
atritos entre colonos e missionários, pelo controle do trabalho 
indígena. A legislação nesse sentido, mostrava-se incapaz de 
solucionar as guerelas, notado pela quantidade de leis e decretos sobre 
a matéria. 

O capítulo das Missões da Capitania é um dos mais bem 
documentados na Coleção Livro de Cartas e Provisões do Senado da 
Câmara de Natal, com o registro do cotidiano das populações 
aldeadas e suas relações com a sociedade local, sendo as 
aldeias/missões de Guajiru, Guarairas, Mipibu, lgramació e Apodi as 
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mais conhecidas. Os conflitos mais constantes são os dos 
administradores religiosos em confronto com as autoridades civis, 
pela disputa do poder temporal dos índios. O resumo da carta abaixo, 
dirigida pelo Bispo de Pernambuco aos oficiais da Câmara, em 
06.05 .1679, exemplifica o assunto quando, dá ciência do recebimento 
de carta dos oficiais da Câmara, de 12.04.1679, queixando-se do 
padre João de Gouveia que exercia o poder temporal sobre os índios 
da aldeia de Guajiru. Recomenda a manutenção da divisão dos 
poderes temporal e espiritual, ficando o primeiro com o Mestre-de
campo e o segundo com o Bispo. E recomenda ainda a permanecia 
dos padres da Companhia de Jesus na aldeia dos índios com todo o 
comando. (LCPSC; C 65; L 2; F 48). 

O protesto a essa determinação, mostrando o inconf ormismo 
das autoridades locais com a situação, está registrada em outra carta 
dos oficiais da Câmara de Natal, endereçada ao Governador Geral 
onde protestam obediência à ordem de não haver outro administrador 
nas aldeias dos índios senãó os padres da Companhia de Jesus e , 
relatam a permaneciam do Provimento de Administrador dos Indios 
na Capitania do Rio Grande a Francisco de Almeida Veras. (LCPSC; 
C 65; L 2; F 49). 

Poucos documentos registram reconhecimento pelo bom 
desempenho dos missionários na sua tarefa de administrar as aldeias 
dos índios, como o resumo do documento abaixo onde os Oficiais da 
Câmara de Natal em carta datada de 15.04.1756, relatam ao Rei de 
Portugal que o Padre Antônio Vaz da Companhia de Jesus, esteve por 
quatro anos na Missão de Guajiru e lã obtinha grande sucesso na 
administração temporal e espiritual dos índios, agradando aos 
morâdores e aos "índios bons entre os mesmos índios". Com a ida do 
padre para Recife os índios voltaram aos seus antigos costumes. 
Pedem então que o Padre seja enviado de novo ou substituído por 
outro que seja tão capaz. (LCPSC; C 66; L 13; F 2, 2v e 3). 

As missões de Guajiru e Guarairas, dirigida pelos padres 
Jesuítas, surgiram na capitania do Rio Grande na conjuntura da 
retomada do povoamento colonial e aldeamento indígena, agregando 
remanescentes dos potiguares do litoral norte-rio-grandense 
submissos. 

Após o movimento de resistência dos tapuias à penetração 
dos colonos nos sertões, conhecida como Guerra dos Bárbaros, 
estabeleceu-se como principal conseqüência, ou seja como cláusula 
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do tratado de paz, a submissão de gr~nde contigente indígena nas 
ditas aldeias, sendo criada a aldeia do Apodi, na ribeira do mesmo 
nome, para essa finalidade. A continuação dos conflitos entre colonos 
e índios, fez surgir o Alvará de 23 .1 .. 1700, que além de complementar 
as leis anteriores, estabelecia a doação de uma légua quadrada de te11a 
para cada missão, como forma de garantir a manutenção dos índios e 
missionários residentes, oficializando a legalização da terra para 
colonização e ao mesmo tempo assegurando o fornecimento de mão
de-obra aos colonos. Outras missões foram. criadas para abrigar mais 
grupos indígenas submetidos na prolongada guerra dos tapuias, 
surgindo assim lgramació, no litoral sul e a de Mipibú, próxima a 
Natal. 

Um exemplo das afirmações acima pode ser observado no 
resumo abaixo de um "Termo de Obrigação" que os Tapuias Panacu- 1 
Assu assinaram e as condições que lhes foram impostas para irem 
para uma missão, em 18.01.1717. Em reunião na casa do capitão-mor 
Domingos Amado, os oficiais da Câmara e o Capitão-mor dos 
Tapuias Panacu-Assu José de Morais Navarro que habitam no Arraial 
do Ferreiro Torto, com o Sargento-mor Manuel Nogueira e o Capitão , 
Manuel Ribeiro de Carvalho, lndios da nação Panacu. Esses 
representantes dos índios disseram que souberam que o Governador 
de Pernam&uco havia ordenado que eles fossem aldeados para 
viverem em uma Missão e que havia mandado o Capitão-mor 
escolher um local, disseram ainda que queriam viver sossegados com 
suas famílias, fazendo suas plantações para seu sustento e que 
estariam prontos para o serviço de sua majestade e dos moradores, 
com a obrigação de não levarem consigo arma alguma que era a 
condição imposta pelo Capitão-mor e Oficiais da Câmara; pediam que 
mandassem vir urr,. missionário e que todos os Panacu-Assu se 
"obrigavam a ter e manter, cumprir e guardar a proposta", inclusive 
aceitando o local escolhido para a Missão, onde não recolheriam nem 
conservariam "escravos tapuias cativos", mas ao contrário, os 
prenderiam e remeteriam aos seus senhores e quando os cativos não 
fossem da Capitania do Rio Grande eles os entregariam ao Capitão
mor; os tapuias aceitaram todas as condições e prometeram cumprir; 
o capitão-mor e os oficiais da Câmara mandaram os índios para o 
local escolhido, para depois de aldeados mandarem vir seu 
missionário, ordenaram ainda que eles plantassem suas lavouras e não 

1 

se envolvessem com os moradores; assinado pelos tapuias e pelo 
tabelião Sebastião Cardoso Batalho. (LCPSC; C 99; L 6; F 58v e 59) . 

• 
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No item referente aos conflitos da guerra dos bárbaros, a 
documentação é bastante rica em informações, com descrições de 
situações, das táticas utilizadas, dos prejuízos causados pelos índios, 
das despesas e prejuízos dos moradores, da falta de armamentos, além 
dos constantes pedidos de ajuda e apoio das autoridades do poder 
central. São bastante citadas também as atrocidades causadas pelos , 
Indios mas é interessante observar o resumo abaixo, de um 
requerimento do Procurador da Câmara, Alferes Ferreira da Ponte, em 
nome do povo contra o Mestre-de-Campo Manuel Alvares de Morais 
Navarro, pelas atrocidades praticadas contra os índios, datado de 
05 .05 .1700, onde informava que tendo noticia que o Mestre de 
Campo do terço dos Paulistas Manuel Alvares de Morais Navarro, 
que sabendo de uma ordem real de manda-lo retirar-se do Assu, 
intentava promover uma guerra entre os gentios da nação Jandui, a 
quem havia dado pólvora e bala, e os índios da nação Paiacu que 
estavam-aldeados com o missionário na Aldeia do Apodi, para com 
essa falsa guerra por a culpa nos Jandui, para lhes poder fazer uma 
guerra que garant~a que ele conseguisse prisioneiros e permanecesse 
no sertão do Assu. • 

Adverte que os Jandui, depois de feita a paz não deram mais 
motivo algum para guerra e que estavam obedientes aos cabos· do 
Assu e se submeteram também o mestre-de-campo referido, indo por 
sua ordem guerrear outras nações de gentios, inclusive preparando-se 
para a falsa guerra contra os Paiacu; requerem os Oficiais da Câmara 
de Natal peçam auxilio ao Q.ovemador de Pernambuco e ao Bispo 
para que intercedam em favor dos gentios em paz, e pediam que se 
faça um protesto ao Mestre-de-Campo Morais Navarro para que ele 
não faça guerra ofensiva que era contra a ordem de sua majestade que 
só a aceitava quando fosse guerra "por mui justa· causa". (LCPSC; C 
65; L 3;.F 94 e 94v). 

·A situação do índio mesmo depois de submetidos e aldeados 
com o final dos longos conflitos, não se modificou, continuando cada 
vez mais escravizado, oficializando-se como mão-de-obra da 
capitanja, de acordo com a decisão real comunicada ao Governador e 
Capitão-mor de Pernambuco, e enviada cópia aos Oficiais da Câmara 
de Natal, em 04.04.1741, como se observa no resumo abaixo; devido 
a desavença entre os índios· e moradores, entre o capitão-mor do 
Ceará e o Ouvidor e os quatro padres da Companhia de Jesus .que 
eram missionários ·das Aldeias daquele distrito, é devido as cartas 
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enviadas pela Câmara do Ceará e Vila de Aqiraz e pelo Provincial dos 
Jesuítas, o Rei decidiu em 04.04.17 41 mandar reduzir os índios que 
estavam dispersos às suas aldeias e que os missionários não os 
podiam negar para o trabalho dos moradores; ordena, ainda, que se 
evitem que os índios matem gado dos moradores e que eles cultivem 
as terras fora da demarcação da légua concedida para cada aldeia e 
quando em alguma houver população tão numerosa que a légua 
concedida não baste para a cultura do sustento necessário, ouvindo os 
Oficiais da Câmara para poder lhes conceder mais terras que 
necessárias e for conveniente, deve-se pagar as demarcações, 
declaração, benfeitorias ou ·qualquer beneficio a quem possam 
pertencer, para satisfação dos índios e dos seus missionários. 
(LCPSC; C 71; L 18; F 144v, 145, l45v). 

A miscigenação incentivada e utilizada como tática da 
política colonizadora de Portugal, para resolver o problema do 
povoamento e também do índio, é oficializada através do Alvará em 
forma de Lei de Sua Majestade Rei de Portugal, de 04.04.1755, com a 
comunicação de que o Rei pet 111itiu o casamento entre portugueses e 
índios para que povoassem a colônia e que estes seriam privilegiados 
em lugares e profissões onde se estabeiecessem. (LCPSC; C 67; L 10; 

· F 76, 76v, 77, 77v e 78). 
"' 

Os missionários permaneceram na administração das aldeias 
indígenas (jesuítas, carmelitas e outras ordens religiosas) até 1757, 
quando por decisão real foi criado o Diretório dos Índios. Com a 
secularização das missões eclesiásticas, as aldeias foram 
transformadas em vilas e a administração reli$iosa foi substituída pela 
civil, surgind9 ~ figura do Diretor dos . Indios, que assumia a 
responsabilidade de controlar os· bens e o trabalho indígena. 

Mesmo com a mudança institucional as aldeias continuavam 
palco· dos mesmos atritos ·entre os componentes, tendo em vista a 
cobiça dós faz~ndeiros interessados nas terras e na mão-de-·obta do 
índio, como se pode notar no resumo do bando de 11.03.1761, do 
Governo Geral de Pernambuco e Capitanias Anexas sobre os índios, 
cujo teor confirma a situação acíma descrita: Bando proibindo que os 
moradores retirassem os índios de suas aldeias, mantendo-se em suas 
casa e fazendas, porque disso resultava que os índios largavam seus 
domicíliós e ficavam impunes das desordens que praticavam e que 
expunham suas mulheres e filhos a ficarem sem assistência. Resultava 
ainda, que contraiam segundas núpcias e se metiam em "corso", 
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esquecendo-se das Leis do Cristianismo hostilizando as fazendas dos 
moradores com prejuízos dos dízimos reais pela cessão do pagamento 
em suas aldeias e pela diminuição de todo o resto; e também porque 
os moradores costumam não pagar os dias de trabalho dos índios 
conforme Ordem Real, só dando aquilo que produziam e porque, 
apesar dos Diretores de Aldeia terem tentado levar de volta os índios 
que pertenciam as suas aldeias e terem avisado aos moradores que 
não _era lícito conservarem os índios sem licença dos diretores e sem 
ajµste de pagamento merecido, os moradores continuavam com os 
índios. 

O Governador resolveu ordenar aos Capitães..:mores de_ seus 
distritos para avisarem aos seus moradores que qualquer pessoa de 
qualquer qualidade que admitir em sua ·casa ou fazenda índios sem 
licença do Governador ou dos Diretores de Aldeia, ou que passado o 
tempo de trabalho não devolver os índ;ios na povoação ou vila que 
deve; será preso na cadeia da cabeça da Comarca e ~utuado por 
d.esobediência para lhe dar as penas que lhe corresponde, entre elas a 
de pagar_, 20 mil reais para edificação ·das obras públicas das novas 
vilas, por cada transgressão. (LCPSC; C 100; L 11; F 75, 75v e 76). 

A coleção de Livros de Cartas e Provisões do Senado da 
Câmara de Natal, compõe-se de documentos que fornecem 
informações para reconstituição da história do índio até 1773. 
Tratam-se de fontes, como se pode observar, de valiosa significação 
para um trabalho que ora se inicia, mas que esperamos aprofundar e 
continuar para preencher as lacunas que· existem na história desse 
habitante primitivo da terra, que tem sido injustiçado pela 
historiografia local. Além disso, no acervo do IHGRN, encontram-se 
ainda outras coleções de· documentos que vão até 183 8, ocasião em 
que começam.a rarear as informações sobre os indígenas da Capitania . . 
do Rio Grande. 

O nosso propósito é despertar o interesse de · outros 
pesquisadores que tenham afinidade com o. tema, e juntos possamos , 
constituir um Grupo de Estudos do Indio do Rio Grande do Norte, a 
exemplo dos que existem em outros Estados do Nordeste. 
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