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

•

IOS
emas e

e mas

;:

lL1u[iz §<árvio d1e AlL1onteidLtat
MLaur«c os <Gr iéllll ii.1nt<dl o>

·c@cl UFAL
~·

,.~

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

67

OS ÍNDIOS E O CICLO DAS INSURREIÇÕES
LIBERAIS EM PERNAMBUCO (1817-1848):
IDEOLOGIAS E RESISTÊNCIA1
Marcus J. M. de Carvalho (UFPE)
Existe muita coisa escrita sobre o chamado Ciclo das
Insurreições Liberais do Nordeste (1817, 1824 e 1848), e seus
desdobramentos políticos, ideológicos e sociais na região e no
resto do Brasil. Todavia, apesar da significativa presença de índios
nas tropas dos rebeldes e da repressão, a historiografia não se
preocupou em estudar as implicações deste envolvimento. O
objetivo deste texto é suprir uma parte dessa lacuna analisando
este problema como parte de um processo complexo e
contraditório, pois se para algumas comunidades a presen ça
militar nas disputas senhoriais significou a perda da terra e até
a dissolução, em outros casos os nativos saíram fortalecidos, com
mais poder de barganha em face dos potentados rurais. As
comunidades tinham interpretações próprias daqueles
acontecimentos e agiam de acordo com elas. Mesmo operando
dentro da rede formada pelos laços clientelísticos que permeavam
a sociedade, buscavam sempre a defesa dos interesses maiores
da própria comunidade. O estudo de a lguns casos melhor
documentados, poderá ainda servir de modelo para se entender
melhor o clien telismo rural, tenham os nativos ganhado ou
perdido com o envolvimento naquelas "brigas de branco",
expressão popular ainda em uso e bastante adequada para nos
referirmos àquelas dispu tas entre diferentes facções das camadas
dominantes. Esse texto busca assim resgatar uma parcela da
História da resistência contra a transformação de grande parte
da população aldeada de Pernambuco em mão de obra barata e
dependente dos donos de terra, gado e gen te.
Na História das Américas, sempre que brigavam entre
si, os europeus buscavam apoio entre as nações indígenas visando
derrotar o adversário do momento. No Brasil, este expediente foi
utilizado desd e o começo, quando mairs (franceses) e perós
(portugueses) ainda concorriam pela posse do Novo Mundo. Na

1

Uma versão anterior deste trabalho foi publicada na Revista da
Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica (1996), vol. 11, pp. 51-69.
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primeira metade do séc ulo dezenove, a "gente da t e rra"
continuava sendo uma aliada ou uma inimiga formidável nos
momentos de divisão dos grupos dominantes. Nesse jogo político,
o processo de Independência do Brasil cindiu as elites provinciais
em duas facções prin cipais. De um lado os conservadores, mais
arraigados à s estruturas h erdadas do período colonial e,
conseqüentemente às propostas de centralismo monárquico, em
cuja forma mais radical chegava ao absolutismo. Do outro lado,
os liberais federalistas que pugnavam por uma maior abertura
econômica e a utonomia provincia l, chega ndo em sua forma mais
radical a contestar a própria estrutura corporativista da sociedade
como um todo.2 Nas disputas locais todavia, bastava um senhor
de terra ter um adversário aliado à facção liberal, para aliar-se à
conservadora, e vice-versa. Nem sempre portanto, havia muito
alcance ideológico nessas afiliações políticas, que terminavam
sendo apenas expressões retóricas de disputas por terra e poder
de mando sobre homens livres, libertos e escravos. Essas disputas
pelo poder local, articuladas a propostas mais amplas envolvendo
outras províncias, estiveram no cerne da independentista
Insurreição Pernambucana de 1817, da separatista Confederação
do Equador em 1824, e da federalista Rebelião Praieira, em 1848.
A historiografia recente sobre o Ciclo das Insurreições
Liberais apontou o caráter basicamente elitista daqueles
movimentos, mas não deixou de mencionar as oportunidades de
expressão da rebeldia popular escancaradas naqueles momentos
de perigo. 3 As elites armavam moradores, índios e até escravos
para combater seus adversários. Mas nem todos os elementos

Os partidos Liberal e Conserva dor seriam formalizados no final da
década de 1830 . O emprego neste texto dos termos liberal e conserva dor,
com letras minúsculas, s erve para delimitar a s duas alianças políticas
básicas em que se dividia m as elites locais a partir da Independên cia.
3
Veja-se principalmente: Carlos Guilherme Mota, Nordeste 1817, São
Pau lo, Perspectiva, 19 72. João Alfredo de Souza Montenegro , O
Liberalismo Radical d e F rei Caneca , Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1978. Nancy Naro, "The 1848 Praieira Revolt in Brazil", University of
Chicago, Tese de Ph.D., 1980. Marcus J. M. de Carvalho, "A Guerra do
Moraes: A Luta dos Senhores d e Engenho na Praieira". Recife, UFPE,
Dissertação de Mestrado, 1986. Idem, "Hegemony and Rebellion in
Pernambuco (Brazil), 1821-1835". Urbana, University of Illinois at
Urbana-Champaign, Tese de Ph.D., 1989. Isabel Marson, O Império do
Progresso: A Revolução Praieira em Pernambuco, 1842-1855, São Paulo,
2
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dessas camadas subordinadas obedeceriam cegamente às ordens
recebidas, preferindo desertar levando as armas consigo. Os laços
de controle afrouxavam quando as camadas dominantes estavam
divididas, facilitando fugas de escravos, a formação de quilombos,
e a militância política dos liberais radicais sempre prontos a
mobilizar a plebe urbana contra a ordem. É natural que as
comunidades nativas também buscassem conquistar alguma
coisa para si nessa conjuntura. Visto da perspectiva dos donos
de terra, gado e gente, o emprego de índios nas tropas particulares
era apenas um detalhe dentro das muitas obrigações que
pensavam que a população rural não-escrava tinha para com
eles . Mas olhando essa mesma mobilização da perspectiva dos
índios, a imagem é bem diversa: aderir a um lado ou outro nas
disputas senhoriais era uma estratégia para se tentar adquirir
'
algo mais, ou manter o que já se tinha.
Lendo-se os cronistas que trataram da população indígena
no Nordeste colonial, percebe-se duas unanimidades. A primeira,
citadíssima na literatura, era considerar o índio naturalmente
indolente, desafeito ao trabalho. A segunda, menos comentada,
é o reconhecimento de que, embora indisciplinados, eram soldados
bastante aguerridos e capazes. 4 Nos Diálogos da Grandeza do
Brasil, Brandõnio mencionou a falta das letras F, L e R, na língua
geral "em sinal de que não têm fé, lei, nem rei".5 Por outro lado,
comentava sobre a destreza militar dos nativos, resultante de
uma educação, na qual "Aos filhos ensinam de pequenos a que
sejam guerreiros e inclinados a guerras (... )", 6 o resultado

Brasiliense, 1987. Roderick Barman, Brazil: The Forging of a Nation,
1798-1852, Stanford, Stanford University Press, 1988. Ma ria Beatriz
Nizza da Silva, Movimento Constitucional e Separatismo no Brasil, 1821 1823, Lisboa, Horizonte, 1988. Glacyra Lazzari Leite, Pernambuco 1817:
Estrutura e Comportamentos Sociais, Recife, Massangana, 1988. Idem,
Pernambuco, 1824. Recife, Massangana , 1989. Mário Márcio de Almeida,
Um Homem contra o Império: Antônio Borges da Fonseca, João Pessoa,
União, 1994. Jeffrey Carl Mosher, "Pernambuco and the Construction
of the Brazilian Nation-State, 1831-1850", Gainesville, Tese de Ph.D.,
University of Florida, 1996.
4
Uma coletânea de opiniões dos viajantes a esse respeito está em
Estevão Pinto, O Indígena do Nordeste, São Paulo, Ed. Nacional, 1938,
vol. 2, pp. 258-260.
5
José Antõnio Gonsalves de Mello (org.), Di.álogos da Grandeza do Brasil,
Recife, Imprensa Universitária, 1966, p. 194.
6
lbid., p. 196.
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natural, claro, seria "a muita ousadia que sempre mostraram
no acometer o inimigo". 7 Durante a ocupação holandesa,
permaneceria essa percepção do índio como preguiçoso,
desleixado, porém temível guerreiro: "não é gente para trabalho,
mas com inclinação para as armas". 8 Faltava-lhes disciplina,
contudo se faziam "temer, visto que são cruéis e não concedem
quartel" . Concordavam as autoridades holandesas que entre os
chamados brasilianos "se encontram muito bons soldados". 9
Esses comentários foram escritos por colonizadores
diferentes a respeito de grupos também diversos. Isso sem falar
do hiato temporal entre um e outro. Essa concordãncia em
circunstâncias tão diversas demonstra a paulatina construção
de um imaginário senhorial no qual não havia contradição entre
indolência e capacidade militar. Considerados selvagens, os
índios teriam a coragem da irresponsa:bilidade, e tal como os
animais, poderiam ser treinados. Esse imaginário expressa não
somente etnocentrismo e pouco entendimento da cultura
indígena, mas também é um reconhecimento tácito da utilidade
das alianças com a "gente da terra" na hora da guerra contra
outros europeus.
No século dezenove, persistiria essa imagem de
indolência e aptidão para a violência - violência que deveria ser
contida, é claro, no âmbito dos interesses dos senhores .de terra.
Em 1826, o Presidente da Província de ·Pernambuco, escreveu
que os índios se ac havam em "contínuo ócio, em estado de
aviltame nto e miséria, sem interesse, sem amor de família, em
pior estado ainda que o de selvagens". Considerava que o
envolvimento deles nas convulsões políticas da província havia
colocado "o último selo à corrupção dos indígenas", uma vez que
eles "seguiram as facções e adiantaram-se com os seus sedutores

7

Ibid ., p. 200.
8
Carta de Waerdenburch de 23/07/1630, in José Antônio Gonsalves
de Me llo, Tempo dos Flamengos, Recife, Governo do Estado de
Pernambuco, 1978, p. 199, nota 9.
9
"Relatório sobre o estado das Capitanias conquis tadas no Brasil,
apresentado pelo Senhor Adriaen van der Dussen ao Conselho dos
XIX n a Câmara de Amsterdam, em 4 de abril de 1640", in José Antônio
Gonsa lves de Mello, Fontes para a História d9 Brasil Holandês, Recife,
Fundação Pró-Memória, 1981 , p. 184 .
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na arte de furtar e assassinar; e hoje (1826) fazem-se temíveis
por estes crimes". 10 Antes mesmo que a Cabanada (1832-35)
incendiasse o campo ficava expresso não apenas o temor ao nativo
como um elemento avesso à ordem senhorial mas,
pri.ncipalmente, o problema que era o envolvimento e posterior
·desmobilização deles nas querelas senhoriais, entre 1817 e 1824.
Treinados e organizados como batalhões de milícias, as facções
das camadas dominantes que buscavam capturar o Estado
entendiam que os soldados-índios poderiam virar a balança em
favor de algum dos contendores.
A militarização da população aldeada vinha de longe no
tempo, avançando paralelamente ao esforço de colonização que
buscava integrar o índio a sociedade como mão de obra barata.
Assim, tal como tantos outros despossuídos rurais, os nativos
estavam subordinados aos seus Capitães-Mores, e demais
oficiais subalternos das Ordenanças. Henry Koster ficou
bastante impressionado com o caráter militar da administração
colonial do Brasil, notando entretanto que entre os índios havia
oficiais quase nus, risíveis sob o ponto de vista do viajante
inglês. 11
Mas a coisa não era assim tão simples. Recrutamento
militar e trabalho forçado andaram de mãos dadas no Brasil
oitocentista. Sendo o recrutamento utilizado como punição para
os mais diversos tipos de delinqüência, terminava servindo para
o controle das camadas subalternas no campo ou na cidade. 12
Mais de um viajante observou que as aldeias eram centros
populacionais passíveis de recrutamento. 13 Mesmo quando este
não ocorria, pairava sempre o medo. No século passado, um
Deputado comentou este problema alegando que pior do que o
recrutamento, era a ameaça dele, pois a espada poderia cair sobre

Arquivo Público Estadual de Pernambuco, Recife (APE): Oficio do
Presidente da Província José Carlos Mayrink Ferrão ao Ministro do
Império, 03/07/1826.
11
Henry Koster, Viagens ao Nordeste do Brasil, Londres, 1816; reedição:
Recife, Secretaria de Educação, 1978, p. 133.
12
Vide Michael C. McBeth, "The Brazilian Recruit during the First
Empire: Slave or Soldier?", in Dauril Alden e Warren Dean (eds.), Essays
10

Conceming the Socioeconomic History of Brazil and Portuguese India,

Gainesville, University of Florida Press, 1977.
13
Marília Monteiro, "O Indígena Brasileiro - Visão dos Viajantes
Estrangeiros do Século XIX'', Clio (1982), vol. 5, p. 197.
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a cabeça de qualquer um. 14 Durante a guerra pela província
Cisplatina, centenas de pessoas foram recrutadas em
Pernambuco e mandadas para lá. Muito mais que isso devem ter
sido os que se submeteram ao poder local temendo a ameaça do
recrutamento. A desculpa da guerra foi tão utilizada pela classe
senhorial que muitos meses depois de seu fim, a coroa teve que
expedir ordem expressa proibindo os Capitães Mores e oficiais
das Ordenanças de recrutarem qualquer pessoa em
Pernambuco. 15
Cabia às autoridades milicianas proceder a seleção, se
necessário com ajuda de tropas do exército imperial. Numa
sociedade altamente coercitiva, como era o Brasil escravista, a
faculdade de mobilizar homens em armas era uma significativa
fonte de poder local. Daí o porquê de brigarem tanto os senhores
de engenho para deter os postos de comando nos aparelhos
repressivos locais.
No século passado, não eram poucos os índios que
trabalhavam nas fazendas de gado e nos engenhos de cana,
principalmente durante a safra. A transformação da população
aldeada em mão de obra agrícola iria se acelerar após a
Independência ante a pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro,
levando o governo imperial a assinar os tratados de 1826
estabelecendo seu fim em três anos. Hoje em dia, sabemos que
a vinda de escravos da África só cessaria na década de 1850,
mas não havia como prever isso no final da década de 1820. O
Presidente Thomaz Garcia Xavier de Almeida, auditor militar do
processo contra os rebeldes de 1824 e ligado à Coluna do Trono e
do Altar segundo seus adversários, aludiu em 1829 ao "estado
desgraçado dos índios"( ... ) "sem nenhum contato com o resto da
população". Acreditava que esse problema tinha que ser
solucionado. Era preciso torná-los produtivos para compensar o
fim do tráfico de escravos que acreditava estar próximo. 16 Em
1830, o mesmo Presidente novamente lembrou que era tempo

14

Francisco Belisário Soares de Souza, O Sistema Eleitoral no Império,
Rio de Janeiro, 1872; reedição: Brasília, Senado Federal, 1979, p. 35.
15
Aviso Imperial de 16/01/ 1829, e Circular do Comandante das Armas
de 07 / 03 / 1829, in Diário de Pernambuco (Recife), 11/03 / 1829.
16
Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife
(IAHGPE), Estante A, gaveta 12, "Relatório à Assembléia Provincial,"
01/12/ 1829.

,
•

\

•

MARCUS J. M. DE CARVALHO

73

r

1
~

1

de preparar os índios para substituir os escravos em
Pernambuco. 17 Com a queda de Pedro 1, assumiu a presidência
de Pernambuco um aliado dos federalistas. Francisco de Carvalho
Paes de Andrade era irmão do Presidente da derrotada
Confederação do Equador. Em seu relatório anual falou também
do estado de "barbaridade, abjeção e miséria" em que se
encontravam os índios de Pernambuco. A solução apresentada
foi a mesma do seu adversário: "substituindo os africanos no
trabalho do campo" ... "também os podiam substituir no trabalho
doméstico" . 18 As elites locais podiam estar cindidas quanto aos
rumos do Estado nacional, mas se mostravam coesas quanto a
outro problema: o indígena poderia ser o substituto do braço
- .
escravo na prov1nc1a.
Havia assim uma clara correlação entre essa organização
militar da sociedade civil e a necessidade de disciplinar o homem
livre para o trabalho assalariado. Daí porque, havia muitos
Capitães-Mores de aldeias que não eram índios, muito menos
pobres e quase nus como declarou os que Henry Koster disse ter
visto. Este processo de militarização da população masculina nãoescrava após a independência também não pode ser isolado do
processo de construção do Estado nacional, quando foram criados
inúmeros postos para contemplar as camadas dominantes. Surgia
assim uma série de hierarquias judiciais e policiais justapostas,
com prerrogativas e jurisdição que muitas vezes se
confundiam. 19 Sob a perspectiva dos indígenas a sobreposição de
uma hierarquia estatal sobre a tribal era um elemento a mais
de diluição da identidade e articulação interna da aldeia. À
medida que o tempo avançou pode-se assumir que, tal como

17

IAHGPE, estante A, gaveta 12, "Relatório à Assembléia Provincial,"
01/12/1830.
18
"Relatório a Assembléia Provincial," O1/12 / 1831, in Diário de
Pernambuco (Recife), 05/ 12/ 1831. Em 1832, um cronista do Diário de
Pernambuco alegou que isso era um exemplo do atraso do Nordeste em
relação ao Sudeste do país. Queixava-se que, enquanto o governo da
província de Minas Gerais fazia estudos estatísticos visando resolver
seus problemas econômicos, propondo vária medidas inovadoras, em
Pernambuco o máximo que se fazia era pensar na substituição dos
escravos pelos índios. Diário de Pernambuco (Recife), 09 / 03 / 1832.
19 Thomas Flory, Judge and Jury in Imperial Brazil, 1808-1871: Social
Control and Political Stability in the New State, Austin, University of Texas
Press, 1981, passim. Carvalho (1989), passim.
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aconteceu em outros locais da América Latina, onde as
lideranças indígenas, mesmo quando cooptadas, paulatinamente
perderam o pode r e a representatividade em suas comunidades
originais, 20 os Chefes e Maiorais gradualmente foram
sombreados pelos Capitães-Mores e demais oficiais de milícias,
ou então tornaram-se eles mesmos degraus dessa hierarquia
que, quase sempre, terminava em algum latifundiário. 21
Fundamental nesse processo era a presença de um outro
personagem da hierarquia senhorial sobreposta a hierarquia
indígena: o Diretor de índios. O sistema de Diretórios foi aplicado
nas missões a partir de 1757 e, embora revogado desde 1798,
continuou a existir de fato em várias províncias depois da
independência em virtude das lacunas da legislação sobre os
aldeamentos, que só seriam suprimidas com o Regulamento de
1845. 22 Essa permanência de fato dos Diretórios foi claramente
reconhecida pelo Regulamento de 1845 que manteve a
terminologia quase centenária, instituindo "Diretores" em cada
aldeia e um "Diretor Geral" para cada província. Como
representante real nas aldeias, o Diretor deveria converter os
indígenas, ensinar o português, suprimir bebedeiras, encorajar
casamentos e cooperar com a mercantilização da economia das
aldeias, incentivando a criação de gado, a agricultura comercial
e a venda do excedente produzido pelas comunidades. Em troca

°Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule: A History ofthe Indians

2

ofthe Valley of Mexico, 1519-181 O, Stanford, Stanford University Press,
1964, cap. VII, passim. Florencia E. Mellon, The Defense of Community
in Peru 's Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition,
1860-1940, Nova J ersey, Princeton University Press, 1983, pp. 37-38.
Nancy Farriss, Maia Society under Colonial Rule: The Collective Enterprise
of Survival, New J ersey, Princeton, 1984, p. 188.
21
Um caso desses ocorreu com o caboclo Bento Duarte, que se tornou
Tenente-Coronel do Terceiro Batalhão d os Índios de Barreiros, e com
o cacique Maurício promovido a Capitão, ambos das tropas rebeldes
comandadas por senhores de engenho na Praieira. Doe. in Autos do
Inquérito da Revolução Praieira, Brasília, Senado Federal, 1979, p . 191.
Relatório de 23 / 11/1849, in "Relatórios do Comandante de Armas ao
Presidente da Província, 1848-1849", Revistado Arquivo Público (1948),
vol. 5, p. 658.
22
Manuela Carneiro da Cunha, "Política Indigenista no Século XIX",
in Manuela Carneiro da Cunha (org.), His tória dos Índios no Brasil, São
Paulo, Companhia das Letras, 1992, pp. 138-139, 147- 148.
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de tanta dedicação, abocanhava 1/6, ou 17 por cento, da
produção. 23 Não é preciso muita imaginação para perceber que
era um cargo cobiçado por muitos.
Apesar de tantas vantagens, geralmente a dedicação
ficava apenas na palavra da lei. De acordo com informações
enviadas das províncias a partir 4e 1826, os Diretores
freqüentemente eram os exploradores diretos do trabalho
indígena. Pernambuco não era exceção. 24 Segundo um membro
do Conselho de Governo, em 1830, os índios estavam
desprotegidos, abandonados por seus Diretores, "ou antes vexados
e obrigados como escravos a trabalhar". 25
Dentro dessa malha, como se deu a participação dos índios
de Pernambuco nas querelas senhoriais da primeira metade do
século passado?
Para se responder esta pergunta é preciso refletir um
pouco sobre as fontes do século dezenove, pois elas não se referem
às comunidades por seus nomes de nação, ou afiliação
lingüística, mas apenas pelo local onde viviam. É como se os
redatores dos textos admitissem tacitamente que para
· transformar rapidamente a "gente da terra" em mão de obra
barata, e tomarem mais facilmente suas terras, era preciso
aculturá-los, impondo-lhes um novo universo cultural indistinto
da população semi-proletarizada circunvizinha. Essas fontes
contrastam com os escritos no começo da colonização quando
era comum chamar os indígenas pelos nomes de suas respectivas
nações. A curiosidade renascentista pelos habitantes do Novo
Mundo, a necessidade de tecer alianças com algumas
comunidades, seja para combater outros europeus ou para
escravizar os povos da terra, impelia as autoridades a buscarem
conhecer melhor os íncolas. Mesmo quando escritas no século
dezessete, ou tardiamente durante a "Guerra dos Bárbaros", as
fontes distinguem dezenas de nações pelo nome próprio

23

John Hemming, Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indians, 15001760, Ca mbridge, Ha rvard University Press, 1978, p. 481 .
24
John Hemming, Arriazon Frontier: The Defeat of the Brazilian Indians,
Londres, Macmillan, 1987, pp. 173- 174. Carneiro da Cunha, p. 148.
25
APE: Atas do Conselho de Governo de Pernambuco vol. 2, O1/04 /
1830.
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independente de sua localização. 26 No século XIX, perdeu-se este
preciosismo. Inadvertidamente, um articulista liberal resumiu
bem esse desinteresse seletivo, essa tentativa de anulação das
identidades nativas, ao dizer que as "classes" no Brasil dividiamse em "brasileiros, brancos, de cor, escravos e portugueses, não
falando dos indígenas, porque estes miseráveis nada figuram no
quadro da nossa população". 27
. Pode-se discutir até que ponto a nomeclatura contida na
documentação colonial reflete com precisão a forma com~ se autoconheciam os grupos indígenas. O que parece fora de dúvida, é
que esse interesse em distinguir as nações por suas raízes
étnicas perdera-se na primeira metade do século dezenove. Os
índios deixaram de interessar como objeto de estudo, ou mesmo
de curiosidade, e passaram a ser identificados apenas pelo local
onde estavam aldeados, ou onde viviam dispersos. 28 Durante o
período colonial por exemplo, os habitantes da comarca do Brejo
da Madre Deus eram chamados por nomes próprios, exatos ou
não (Ararobás, Xucurus, Paritiós). Todavia, na primeira metade
do século dezenove, as fontes consultadas falam apenas dos
"índios do Brejo" , causando um problema adicional para o
pesquisador. Salvo exceções, o mesmo ocorre com os demais
grupos nativos em Pernambuco nesse período.
É razoável alegar, que esta perda de precisão também
poderia corresponder ao processo de etnogênese por que
passava m algumas comunidades, resultantes da aliança ou
mesmo fusão de grupos pequenos e fragilizados que se uniram
ante a a meaça de extinção. Na maior parte do interior foi grande
a mestiçagem com outras populações despossuídas não-nativas.
Especificid ades étnicas e linguísticas podem ter se perdido com
o processo de escravização e esbulho das terras. Mas não era
esse o caso dos Xucurus, pois ainda hoje eles vivem no Brejo da
Madre Deus mantendo uma identidade própria. Os autores das

Veja-se, por exemplo: Pinto, op. cit. Flávio Guerra, Evolução Histórica
de Pernambuco, Recife, Companhia Editora de Pernambuco, 1970.
Gonsa lves de Mello (1978). Maria Idalina da Cruz Pires, A Guerra dos
Bárbaros: Resistência Indígena e Conflitos no Nordeste Colonial, Recife,
Fundarpe, 1990.
27 Correio de Norte (Recife), 1842, número 7.
28 Hemming crê que, já no século dezessete, começa o descaso pelo
indígena nas fontes portuguêsas. Hemming (1978), p . 483.
26
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fontes não eram observadores isentos. Referir-se aos Xucurus
apenas pelo nome do termo em que viviam na m etade do século
passado, era um reconhecimento implícito de que suas terras
talvez valessem ma is do que sua mão de obra. 29
Mesmo perdendo a identidade nas fontes, a presença dos
índios pode ser constatada nas maiores brigas de brancos
ocorridas em Pernambuco na primeira metade do século
dezenove, começando na Insurreição de 181 7, quando uma
aliança local formada por militares, plantadores, comerciantes
e alguns bacharéis, tomou o poder por 76 dias até serem
derrotados por tropas enviadas do Rio de Janeiro. Na repressão,
a coroa empregou nativos de várias partes do Nordeste,
principalmente das aldeias dos vales dos rios na fronteira entre
Pernambuco e Alagoas. Ao entrarem no Recife após a fuga dos
rebeldes, causaram desordens, assustando a população urbana,
segundo o viajante Tollenare .30
Do outro lado da província, próximo à fronteira com a
Paraíba, os índios aldeados perto do engenho Tabatinga
participaram ativamente da repressão à revolta, comandados pelo
seu Sargento-Mor e Diretor. Os de Alhandra então, não só
marcharam como tomaram o gado de um "patriota". 3 1 Não é à
toa que um outro patriota da área escreveu aos seus consortes
temeroso do que poderiam fazer. 32 Numa outra freguesia da zona
da mata seca, o Capitão-Mor dos índios prendeu alguns revoltosos.
Na província da Paraíba houve também nativos participando da
repressão .33
Claro que nem todos os líderes dessa hierarquia estatal,
sobreposta à hierarquia indígena, ficaram do lado da coroa. Ao
menos um Sargento-Mor de índios foi preso pela sua participação
na insurreição. 34 Houve também um sujeito que colocou tropa e

29

De acordo com Hohenthal, é possíve l que nas d écadas d e 1860/
1870, a língua dos Xucuru ainda fosse fa la da. W. Hohentha l, "Notes
oh t h e S hucuru India ns of Serra de Ara roba, Perna mbuco, Brazil",
Re vista d o Museu Paulista, (1 9 54), vol. VIII, p. 105.
30
Louis F. de. Tollenare, Notas Dominicais, trad. de Alfredo de Carvalho,
Salvador, Progresso, 19 56, p . 2 39.
31
Documentos Históricos : Revolução de 181 7, Rio d e Janeiro, Biblioteca
Nacional, 19 53-1955, vol. 102, pp. 237-2 38. .
32
Documentos Históricos, vol 102: 239.
33
Documentos Históricos, vol. 103, pp. 24-25, 199.
34
Documentos H istóricos, vol. 103, p . 195.
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índios de seu comando a disposição do governo lusitano. 35 Mas
numa outra carta dirigida aos companheiros liberais deixou claro
que, na realidade, era apenas um assustado rebelde querendo
salvar a pele em vista da derrota da república. 36
Durante a Confederação do Equador (1824), novamente
havia nativos entre as tropas. Tal como em 1817, as tropas vindas
do Rio de Janeiro desembarcaram em Alagoas, unindo-se às forças
dos membros das elites locais opostos aos liberais federalistas. Os
nativos que viviam nas florestas no vale do rio Jacuípe foram
mobilizados. As florestas dali, observou Dirceu Lindoso, erqm
reservadas para construção naval da marinha real. 37 Os índios,
portanto, viviam em terras da coroa, uma vez que a área ainda
não havia sido ocupada pela agricultura de exportação. Devido a
essa participação, o Capitão dos índios dos índios de Jacuípe foi
agraciado pelo General Lima e Silva com uma medalha. 38
Estreitavam-se ali os laços entre nativos, a coroa e seus aliados
que possuíam terras próximas às matas, fortalecendo a imagem
do Imperador com o garante da posse da terra.
Anos depois, em 1831, a abdicação de Pedro 1 provocaria a
queda dos Presidentes de diversas províncias, juntamente com
seus comandantes das armas. Efetuava-se um reajuste radical
no jogo do poder. Em Pernambuco e Alagoas, membros da facção
que apoiara a Confederação do Equador voltaram à cena política,
alguns ocupando cargos importantes, embora que amansados do
radicalismo dos anos anteriores. Alguns deles haviam perdido
terras e escravos na fuga em 1824 e vislumbravam a chance de
recuperar bens, ou mesmo apenas se vingar dos seus inimigos.
A retomada do poder pelos liberais federalistas coincide com a
implementação da nova legislação, que criou a Justiça de Paz e
a Guarda Nacional , instrumentos repressivos que seriam
aplicados contra os adversários da ala conservadora.
Já do outro lado do espectro político, sem o respaldo da
corte, os proprietários rurais vencedores em 1824 viram-se
acuados depois da abdicação. Em abril de 1832, partiram para a

Documentos Históricos, vol. 104 , pp. 95-96.
36
Documentos Históricos, vol 104, p. 93.
37
Dirceu Lindoso, A Utopia Armada: Rebeliões de Pobres nas Matas do
Tombo Real, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983, passim.
38
Doe. de 28/09/1824, in Publicações do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro,
1931, vol. 22, pp. 344-349.
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rebelião, buscando derrubar o Presidente da Província e o
comandante das armas. No plano nacional apoiavam a
restauração de Pedro I no trono, por mais utópica que seja esta
reivindicação aos olhos de um observador nos dias de hoje.
A "Abrilada" foi derrotada rapidamente. Seus líderes
anistiados. Todavia, ao reunir tropas, ajudaram a armar os índios
de Jacuípe, os quais temiam pela sua sorte com a nova
conjuntura que não só entregara à justiça local a pessoas a quem
ajudaram a combater em 1824, mas também porque as florestas
agora já não eram mais monopólio da marinha real. As novas
autoridades locais, buscando disciplinar a população local
resolveram fazer um recrutamento militar por lá. Os índios
reagiram. Esse foi o estopim da Cabanada, uma rebelião de
profunda conotação social, que duraria até 1835. 39 Leais ao
imperador em 1824, em 1831, os índios de Jacuípe tornaram-se
os mais "ferozes rebeldes". 4º
Para combater os índios de Jacuípe,. o governo provincial
aliado à facção liberal, recrutou os índios do termo de Barreiros,
cuja vila não era muito distante da área do conflito. Os índios de
Barreiros, no caso, seguiram os donos de terra que apoiavam, ou
se beneficiavam, das novas diretrizes do Estado nacional depois
da queda de Pedro. Foi grande a utilidade deles nessa luta. Anos
depois, essa colaboração seria lembrada pelo Chefe de Polícia da
Província durante outro curto interregno de governo liberal em
Pernambuco (1844-48). Corria o ano de 1846, quando o senhor do
engenho Tibiri começou a demarcar o que considerava suas
terras. Os índios de Barreiros reagiram, atacando com flechas a
sua casa, matando uma pessoa, obrigando o proprietário a fugir
e contratar capangas para a sua proteção. Tendo a frente o seu
comandante, o caboclo Bento Duarte, os índios marcharam até a
vila de Barreiros, atemorizando a população. A Câmara Municipal
reagiu, solicitando ao governo a remoção da aldeia. Nada foi feito
contudo, em obediência ao parecer do Chefe de Polícia da Província
que alegou que aqueles índios ajudaram a combater a Cabanada

39

Sobre a Cabanada, veja-se principalmente Luís Sávio de Almeida,
"Memorial Biographico do Capitão de Todas as Matas", Recife, UFPE,
Tese de Doutorado, 1995, passim.
40
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (ANRJ): Ministério
do Exército, IGl 94, 04/04/1835.
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nos anos trinta, apoiando os liberais também estavam no poder
naquela época. 41 O envolvimento dos índios com os senhores de
terra liberais serviu durante o chamado "qüinqüênio liberal"
(1844-48) para garantir por mais alguns anos a existência da
aldeia.
Mas essa mesma aliança posteriormente, custaria caro
aos habitantes originais das terras da vila de Barreiros. A
Cabanada (1832-35) havia sido duramente combatida por muitos
senhores de engenhos, alguns dos quais viriam a ser as bases
rurais da facção praieira do partido liberal em Pernambuco, na
década seguinte. O próprio Chefe de Polícia praieiro, Antônio
Affonso Ferreira e seu irmão Domingos, do engenho Capobres e
outros, incluíam-se nesse meio. A facção praieira do partido
liberal em Pernambuco governou a província entre junho de 1845
e abril de 1848. Ao caírem, a história se1epetia. Mais uma vez,
a alternância no poder em Pernambuco não seria pacífica. Os
praieiros rebelaram-se em novembro de 1848. Como seria de
esperar, os índios de Barreiros seguiram seus chefes liberaispraieiros, comandados pelo "caboclo" Bento Duarte, o mesmo que
comandara o ataque ao engenho Tibiri dois anos antes. Promovido
a Tenente-Coronel do exército insurgente, ele comandou os
índios de Barreiros nos principais combates. Muitos devem ter
sido os índios que morreram combatendo pelos praieiros. 42 Luta
inglória, pois segundo um observador coevo, inimigo dos praieiros,
eles pensavam que seriam pagos com o saque do Recife, atacado
em fevereiro de 1849 mas defendido com sucesso pelas tropas
imperiais e pelos adversários dos rebeldes. 43
Sempre que podiam, os índios evitavam se meter nas
disputas senhoriais da primeira metade do século dezenove. Mas,
quando não tinha jeito e terminavam se envolvendo, tornavamse soldados dos senhores, tanto rebeldes quanto ordeiros, liberais
ou conservadores. Tal como boa parte da população rural nãoescrava, integravam-se dessa forma às malhas do clientelismo
que permeava a vida política brasileira. Todavia, não é suficiente
1

41

APE, Polícia Civil vol. 327, 09/06/1846; Polícia Civil 14, vol. 2, 12/
08/ 1846.
42
Does. in Autos do Inquérito da Revolução Praieira, pp. 55, 57, 62, 70,
191, 269.
43
General Mello Rego, A Revolução Praieira, Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1899, p. 76.

MARCUSJ. M. DE CARVALHO

81

constatar essa participação como resultado do clientelismo, como
se este fosse um dado uniforme que dispensa interpretação. É
preciso situar historicamente o clientelismo, que antes de tudo
é uma relação, embora que assimétrica, um acordo, embora que
entre desiguais. Torna-se necessário, portanto, entender as
partes e o conteúdo dessa relação, bem como as regras tradicionais
que a regem. Nessa relação, por mais desigual que seja, o cliente
nunca é uma voz meramente passiva mas um agente histórico
que tenta impor ao senhor algum direito putativo ou real em
troca de obediência, trabalho e lealdade. Não fosse assim não
existiriam rebeliões no campo. A própria Cabanada foi um desses
casos de quebra dos laços de clientela por parte dos dependentes
que, começaram atuando ao lado de senhores deslocados com a
ascensão dos liberais ao poder, e terminaram em franca oposição
à ordem senhorial como um todo. No caso dos índios, estavam no
cerne dessa relação, a manutenção (e quem sabe mesmo a
expansão) da posse da terra e o exercício de alguns hábitos, como
a caça, pesca, venda de algum excedente, quando este houvesse,
dispensa dos tributos. Hábitos tradicionais, portanto, ou que
assim se tornaram com o tempo, como a participação no mercado
local, por restrito que este fosse. Nos termos do clientelismo termos obviamente desiguais - a obediência do indígena tinha
um preço, a contrapartida era o respeito aos direitos adquiridos
da com unidade.
_
Conforme observou Manuela C. da Cunha, até a lei de
terras de 1850 a legislação reconhecia a posse das terras dadas
as aldeias de forma bastante explícita. 44 Mas essa pôsse tinha
que ser sempre reafirmada. A medida que avançava o século,
fazer parte da esfera de influência de algum potentado rural não
protegia a aldeia contra esse mesmo potentado mas, poderia com
sorte proteger contra os outros. Era uma situação complexa. Como
classe, os senhores de terra eram os adversários diretos das
aldeias. Contudo, divididos em facções que buscavam o poder local,
tinham que somar os índios nos cálculos das forças militares
em jogo. Para donos de terra de fortuna e forças relativamente
iguais, o número de arcos e arcabuzes que um grupo indígena
poderia manejar, talvez representasse a diferença entre ganhar
ou perder para o vizinho numa disputa por limites de terra,
eleição, ou em qualquer outra competição pelo poder político local. ·

44
·

Carneiro da Cunha, p . 141 .

82

ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS - Ili

Nesses momentos em que a elite se dividia, os oprimidos
ficavam mais fortes. Aumentava o espaço de negociação.
Afrouxavam-se os laços do clientelismo, podendo aparecer mais
oportunidades de escolha, nem que fosse apenas de patrão.
Não é de surpreender que, houve casos em que os índios
trocaram de lado como estratégia de sobrevivência. Os índios de
Jacuípe viveram um desses casos. Foram aliados do governo
imperial na repressão à Confederação do Equador (1824) e, em
1832 após a queda de Pedro I, rebelaram-se contra os liberais,
novamente no poder. Na década seguinte, novamente
confrontavam-se liberais e conservadores em Pernambuco. A
facção praieira, do partido Liberal, encontrava-se no poder. Em
1847, segundo o Chefe da Polícia da Província, um senhor de
engenho ligado aos adversários conservadores, estaria tentando
"seduzir" os índios de Jacuípe contra o Delegado local do partido
praieiro. 45 Se essa tentativa aconteceu, não foi bem sucedida. O
que sabemos é que no ano seguinte os liberais praieiros, ao serem
apeados do poder fizeram a Insurreição Praieira. Entre os aliados
dos rebeldes liberais estavam muitos dos índios de Jacuípe e de
Barreiros (adversários entre si durante a Cabanada). Muitos
índios de Jacuípe seguiram então o comando do Capitão e líder
praieiro Pedro Ivo que, após o malfadado ataque rebelde ao Recife
em 2 de fevereiro de 1849, retirou-se com a sua tropa para as
florestas do termo de Água Preta, margeando o rio Jacuípe, onde
resistiu por mais de um ano às forças imperiais.
Ali, no mesmo local onde ocorrera a Cabanada mais de
quinze anos antes, adquiriu grande prestígio o cacique Maurício
que, com o posto de Capitão, acompanhou Ivo até ser morto pelas
tropas imperiais. Em sua correspondência, o General Coelho não
conseguiu conter a satisfação com a morte dele, pois considerava
Maurício um "índio turbulento"( ... ) "sedutor de quantos índios se
acham com os rebeldes: a sua morte traz grande utilidade, não
só por ter desaparecido um inimigo realmente terrível, como
porque é provável que os índios se retirem com a perda do
Chefe". 46

45

APE, Polícia Civil vol. 17, 17/06 / 1847.
46
Relatório de 23 / 11/1849, in "Relatórios do Comandante de Armas
ao Presidente da Província, 1848-1849", Revista do Arquivo Público
(Recife), 1948, vol. 5 , p. 658.
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Houve portanto, uma clara troca de lealdade. Se em 1832,
os índios de Jacu ípe estavam do lado dos conservadores, na
resta uracionista Abrilada (que desaguou na Cabanada), o fizeram
por essa lhes parecer a melhor estratégia para manter direitos
tradicionais. Posteriormente, mesmo com a retirada de muitos
dos senhores d e engenho , continuaram sua luta pel~
sobrevivência n a Cabanada proptjamente dita. Em 1848, cont_µdo,
pareceu -lhes ma is vantajoso aliarem-se às tropas do Capitão
Pedro Ivo, um dos principais líderes da insurreição dos liberais
praieiros de 1848, por mais duvidoso que pudesse ser esse
"liberalismo" indígena. Referindo-se a um líder local que, tal como
os índios da área, tinha sido cabana nos anos 30 e praieiro em
48 , o General Coelho, Comandante das Armas Imperiais, disse
que ele havia mudado, estava "com a cabeça cheia de ideias
novas encaixadas à força de martelo pelos senhores
revolucionários" . 47
Este complexo jogo político mostra que a fidelidade ou não
dos indígenas dependia nuanças específicas da sua condição.
Henry Koster afirmou que os índios não tinham "fidelidade a seus
amos" . 48 De fato, entre amos e escravos a desconfiança era
mútua. Fica evidente que, na realidade, essa tal infidelidade
significava que os índios tinham a sua própria interpretação do
momento. Se possível mudavam até de lado, conforme ditassem
as conveniências. Por essa razão deve-se buscar as motivações
que poderiam levá-los a participar nesses eventos, nessas brigas
de branco do século dezenove , ainda mais sob os rótulos de
liberais, absolutistas, restauracionistas e por aí vai.
Um estudo de um caso melhor documentado mostra as
especificidades que norteavam a decisão de aderir, ou não, à
posição política das autoridades estatais encarregadas da
administração das aldeias, personificadas em senhores de terra,
ou em caboclos, como Bento Duarte, de difícil e ambígua posição.

47

Doe. in "Relató rios do Coma ndante de Armas ao Presidente da
Província, 1848-1849", Revista d o Arquivo Público (Recife), 1948, vol. 5 ,
p .553.
.
48
Koster, p . 133. Sempre observador, Koster es creveu que os indígenas
de Pernambuco recu savam-se a chamar de "senhor" alguém que os
contra tassem durante a safra d e cana, preferindo sempre os termos
"amo" ou "patrão" por causa d a triste memória da escravidão que a
palavra "senhor" trazia. Koster , pp. 133-134.
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Vejamos o caso dos já mencionados índios do Brejo da Madre Deus,
acusados pelas fontes como absolutistas e contrários a causa do
Brasil, em plena era da liberal Confederação do Equador, em 1824.
A freguesia do Brejo da Madre Deus situa-se no agreste
pernambucano, na serra do Ararobá. Lá ficava a vila de Cimbres,
cabeça da comarca do sertão a partir de 1810, englobando uma
jurisdição muito vasta. 49 Sabe-se que, em 1824, uma aldeia lá
sofreu um violento ataque das tropas do governo liberal da
Confederação do Equador. Escrevendo em fins do século passado,
Pereira da Costa citou um documento escrito 1863, dizendo que
muitos foram fuzilados e mortos na ocasião. Outros "oitenta e
tantos" foram remetidos ao Recife e distribuídos como escravos.
Segundo aquele cronista houve até gente esquartejada por lá. 50
O que teria causado um incidente de tamanha violência contra
índios há muito aldeados?
Escrevendo em 1829, uma autoridade contou que os índios
do Brejo da Madre Deus foram punidos em 1824, por terem feito
uma "sublevação"( ... ) "em prol-do "partido português". 51 Chegaram
a formar mais de duzentos casais em 1824, mas a repressão
naquele ano, e depois a "grande seca" de 1825, fez com que lá só
existissem 30 a 40 casais em 1829. 52
Voltemos então à época da Independência, buscando
assim entender esse evento.
Desde dezembro de 1823, que estava no poder o liberal
Manoel de Carvalho Paes de Andrade, após derrubar os aliados
do grupo de José Bonifácio e Pedro 1 durante a Independência, os
quais eram liderados em Pernambuco por Francisco Paes Barreto,
então Morgado do Cabo, posteriormente Marquês do Recife. Em 2

49

Ararobás, ou Orubás teria sido o nome dos habitantes da área quando
chegara m os europeus. Cimbres, por sua vez, segundo cronistas do
século passado, queria dizer "lugar de ensino" por ser lá a missão.
Sebastião Vasconcellos Galvão, Diccionári.o Chorográfico, Histórico e
Geográfico de Pernambuco, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 19081927, vol. 1, pp. 177- 183.
5
°Francisco A. Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, Recife, Fundarpe,
1983-1985, vol. 6, p. 241.
51
APE, Câmara Municipal vol. 7, Carta (s/d) do Sargento-Mor Francisco
Alvarez Feitosa ao Presidente da Província, anexa ao of. de 08/05/
1829.
52
APE, Câmara Municipa l vol. 7 , 03/ 07/ 1829.
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de julho de 1824, após muitos entreveras e a recusa da coroa em
reconhecer o seu governo, seria proclamada a separatista
Confederação do Equador. Três meses antes dessa medida
extrema, Domingos de Souza Leão, um partidário de Manoel de
Carvalho Paes de Andrade, escrevia informando que os índios de
Cimbres: "Alimentados desde o berço com a doutrina do realismo,
e abafada a sua razão por uma imensa ignorância, eles são por
natureza fanáticos realistas absolutos". Segundo aquela
autoridade, eles eram violentos, viviam em estado de embriagues
e roubavam gado. Acusava ainda os indígenas de haverem se
insurgido anteriormente, em 1822, por ser·e m contra a
independência do país, "opondo-se a eleição de Deputados" e,
"protestando somente obedecer a Dom João VI, a quem hoje
exclusivamente são adeptos". Estariam "absolutos, vagabundos,
insultantes"( ... ) "matando", e nos roubos de gado não poupavam
nem "os de dentro da vila". Eles eram uma ameaça terrível as
autoridades locais, e mesmo ao governo provincial pois
representavam "600" arcos. 53
Anexo ao oficio, vinha um inquérito, aberto em janeiro
de 1824, que resultou no pedido de prisão de pelo menos 2 pardos
e 13 índios. 54 Nesses 'momentos .a classe senhorial também
mostrava o seu controle sobre a população depossuída livre, ao
transformá-la em testemunhas que confirmavam os roubos de
gado e asseveravam a oposição dos rebeldes à independência
com expressões como "só dão vivas a Dom João VI", 55 e são
"contrários à causa do Brasil". 56 Todos também concordavam com
o testemunho do "semibranco", José Luís Bezerra ~a Silva, ao
afirmar que os nativos "têm de costume fazer furtos". 57
Aparentemente não só as fazendas sofreram ataques, pois que a
"venda" de José Bezerra das Neves também foi roubada pelo
menos três vezes, sendo-lhe depois restituída, com a prisão dos
implicados, a quantia de quarenta mil réis. 58

Carvalho (1989), cap. 1. APE, Juízes Ordinários vol. 2, 19/03/1824.
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APE, Juízes Ordinários vol. 2, "Inquérito contra Vicente Cabeludo,
João José, João Barbosa, Pedro José Rodrigues e outros", 09/O1/1824,
p. 108.
55
Ibid 1 p. 1O1 (sic), e passim.
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Vinte dias antes de ser proclamada a Confederação do
Equador, novamente escrevia o rico fazendeiro e plantador
Domingos de Souza Leão. Afirmava que os índios haviam de fato
levantado o "estandarte português", passando a roubar gado pelas
fazendas. A "estupidez" dos indígenas era exaltada pela
aguardente que, segundo a denúncia, corria fácil na aldeia, o
que levava a "desanimar qualquer patriota que os pretenda
caridosamente iluminar". 59
Numa visão simplista, pode-se descartar liminarmente
uma suposta ideologia absolutista como razão para uma revolta
indígena contra a ordem. Mas isso seria desperdiçar uma fonte
muito rica. A ideologia imputada por quem escreveu as fontes,
deve ser tomada como figura de retórica para explicar a conduta
dos indígenas. Conforme indica Geertz, o poder explicativo da
metáfora está justamente nesse jogo entre significados
discordantes, que devem ser interpretados. 60 A partir da
interpretação pode-se chegar ao significado para os indígenas
dessa putativa, ou real adesão a O.João VI, e oposição à
independência do país .
Como ideologia, a doutrina realista chegou
primeiramente às aldeias através dos jesuítas, instrumentos da
centralização política na península ibérica a partir da década de
1540, quando as maiores jazidas do Peru e México foram
descobertas, forçando Portugal a uma presença mais ativa na
colônia. Posteriormente, outras ordens também passara,m a
sintonizar os púlpitos com o discurso do Estado monárquico
lusitano através do padroado real. O aldeamento de Ararobá foi
fundado pelos oratorianos de São Felipe Nery, por volta de 1671/
72.61 Lá edificaram uma capela, ao redor da qual surgiu a povoação
do Brejo da Madre Deus, depois transformada em sede do termo
de Cimbres e cabeça da comarca do sertão.
Com as lutas pela independência surgiu uma série de
problema·s entre a igreja e os novos Estados nacionais
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latinoamericanos, que vão desde a redefinição do padroado régio,
até questões sobre a aplicação dos dispositivos do Concílio de
Trento. Nesse contexto, algumas ordens, se não ficaram
diretamente contra, ao menos omitiram-se de apoiar a
independência do Brasil. Comentando um desses casos, Frei
Caneca explicou que, a falta de fidelidade dessas ordens à causa
do Brasil, devia-se aos votos que faziam de obediência total ao
Rei de Portugal, impedindo que seus membros se tornassem
"cidadãos desembaraçados, como os seculares". 62 Assim ocorreria
exatamente com os o.ratorianos, cujo convento da Madre Deus
foi expropriado em 1825 para ser a Alfândega do Recife, sendo a
ordem extinta no país em 1830. 63
Não obstante, não parece ser exato que a doutrinação
monárquica absolutista dos frades, sozinha, fosse suficiente para
explicar a conduta dos índios nesse período. Nem mesmo levandose em conta a possível proteção dada pela igreja à posse da terra,
até mesmo porque nem sempre era essa a regra: sabe-se que na
América Latina, em muitos casos, as missões constituíram-se
nos maiores exploradores do trabalho indígena, não faltando em
Pernambuco queixas nesse sentido no período colonial. 64 Há um
outro lado a ser contabilizado para interpretar-se esse imputado
absolutismo indígencf. O cerne desse absolutismo fica bem
definido numa observação de Barrington Moore para a realidade
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Políticas e Literárias de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Recife, 1875;
reedição: Recife, Assembléia Legislativa, 1972, p. 379.
63
Lino do Monte Carmello Luna, Memória Histórica e Biográfica do Clero
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européia: O Rei era a última instância a que poderiam recorrer
os camponeses contra as invasões de terra feitas pela aristocracia
agrária. 65 Ruim com D.João VI, pior sem ele, pois foi ainda antes
da independência, embora que depois da expulsão do governador
português em Pernambuco, que os fazendeiros da área resolveram
avançar sobre as terras da aldeia do Brejo. Em maio de 1822, em·
meio ao festim liberal que foi o período da constituição das Juntas
de Governo Provinciais, os Vereadores da vila de Cimbres, sede
da Comarca, decidiram em votação pela extinção da aldeia. Isso
significava emancipar os índios e portanto destituí-los do Direito
à posse da terra, a qual passaria para a própria Câmara dispor a
seu bel-prazer.66
Como se não bastasse, as autoridades também
empregavam os índios nas rondas noturnas, deixando nas aldeias
somente aqueles desnecessários para esse serviço. Em junho,
os índios decidiram agir contra o seu Capitão- Mor, recémnomeado, levando para a esfera burocrática a sua insatisfação
através de uma representação, na qual alegavam que o dito
Capitão-Mor não era "verdadeiramente índio" e por isso estava
pouco interessado em protegê-los. 67 Essa é uma alegação bem
distinta daquela de uma testemunha de acusação, nos autos do
inquérito mencionado acima, que dizia que o Capitão-Mor havia
sido expulso da aldeia apenas por ter sido nomeado pelo governo
provincia l, quando os índios não obedeceriam ninguém, a não
ser Dom João VI. 68 Pouco tempo depois, seria o próprio Diretor
dos índios do Brejo, homem descrito como "abastado de bens", 69
que se queixaria. às autoridades provinciais de desordens na
freguesia. Denunciava as atividades de um "policial", que soltara
um índio que ele, o Diretor, havia prendido, e permitira aos
indígenas comprar aguardente, embora que surrasse depois um
deles por estar bêbado. 70
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A nova articulação das forças políticas do Brejo fora,
portanto, desfavorável aos nativos. Haja vista estes eventos, é
compreensível que, por volta de 1824, os índios do Brejo se
sentissem hostilizados pela nova ordem advinda com a
independência, liderada pelos liberais-constitucionalistas de
Pernambuco. A reação indígena não se reduziu a roubos de gado
e manifestações em favor de Dom João VI, Rei de Portugal. Os
índios extrapolaram os limites da rebeldia ideológica tolerável
quando passaram também a gritar para os escravos nas fazendas
que eles eram forros. 71 Era a própria ordem econômica e social
que agora estava em jogo. A escravidão era o calcanhar de Aquiles
do frágil liberalismo senhorial.
Vale observar também a forma como a hierarquia das
milícias senhoriais, sobreposta a hierarquia da aldeia, poderia
ser invertida. Não somente o Diretor nomeado pelo governo foi
rejeitado mas, ao menos uma testemunha do inquérito contra
Vicente Cabeludo e companheiros de rebeldia, afirmou que essas
manifestações em prol de Dom João VI, estavam sendo tramadas
pelos Capitães Bento e Joaquim, "ambos índios". 72 Infelizmente
a documentação não traz subsídios para sabermos mais sobre as
implicações dessa liderança de oficiais das milícias, oriundos da
própria aldeia, por trás dos roubos de gado e vivas ao Rei de
Portugal. O que fica claro é que não só a cooptação, mas também
a desobediência e mesmo rebeldia, poderiam existir numa
milícia, onde houvesse índios.
Mas quem eram esses inimigos liberais dos habitantes
da aldeia do Brejo da Madre Deus? Vejamos como se definiam as
alianças e disputas senhoriais na época.
Domingos de Souza Leão, mencionado acima, era aliado
do Juiz da Comarca, Francisco Xavier Paes de Mello Barreto e de
Luís Cavalcanti, o Diretor de Índios. Como ricos cidadãos todos
mereceram biografias na História oficial do local em que viviam.
Segun·do se sabe Domingos de Souza Leão teria sido um
colaborador da Insurreição liberal e independentista de 1817.
Seu filho, o futuro Barão de Vila Bela, viria a ser uma das figuras
de proa do partido liberal em Pernambuco na segunda metade do
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século dezenove. Souza Leão e seus aliados encastelaram-se na
Câmara Municipal de Cimbres nos primórdios da independência.
Sob a presidência de Mello Barreto, votaram o fim do aldeamento,
conforme já foi dito acima.
Souza Leão, Cavalcanti e Mello Barreto eram genros do
antigo Capitão-Mor, Antônio dos Sa.ntos Coelho, dono da fazenda
Genipapo com 516 escravos, sendo possivelmente um dos homens
mais ricos da província. Com a morte do sogro, Mello Barreto,
que já presidia a Câmara e era o Juiz da Comarca, candidatouse ao posto de Capitão-Mor do lugar. 73
O principal adversário deles era Manoel José de
Serqueira, 74 outro rico fazendeiro, também genro do Capitão-Mor
Antônio dos Santos Coelho, o que não surpreende pois a política
senhorial, e suas brigas, começavam quase sempre no seio das
próprias famílias extensivas. Serqueira era o mais idoso dos
quatro, e Sargento-Mor quando Coelho faleceu em 1822.
Naturalmente seria o seu substituto. Mas as coisas não ocorriam
naturalmente no agreste pernambucano. Serqueira se,. não foi
um feroz opositor da Insurreição de 1817, ao menos colaborou
generosamente com o posterior financiamento dos custos da
repressão. Em Pernambuco, ninguém deu mais dinheiro do que
ele para esse fim, num total de 3:963$756, mais até do que a
doação do seu próprio sogro. 75
Com o domínio do outro grupo sobre a Câmara, Serqueira
não foi indicado para o posto, mas sim Mello Barreto. 76 Daí então,
Serqueira ativou sua clientela para fraturar a influência local
dos seus adversários. Um desses clientes era o tal "policial",
mencionado acima, que agitou os índios de Cimbres, e cuja
expulsão da Comarca foi exigida por Cavalcanti, então Diretor
dos Índios. Essa disputa entre dois grandes proprietários mostra
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a importância daqueles cargos, que não representavam apenas
status pois, facilitavam o controle sobre a população livre local e
até mesmo sobre o excedente criado pelas aldeias, por menor
que esse fosse.
Foi nesse contexto que os índios foram pegos pela
Independência. Serqueira estimulou a desobediência contra o
Cavalcanti Diretor de Índios. E no final, o Capitão nomeado por
esse Diretor não foi aceito pela aldeia. Roubos de gado e agitações
depois, uma tropa foi mandada contra a comunidade causando o
massacre narrado por Pereira da Costa, já mencionado aqui.
Entre os senh.o res de terra, nem Serqueira nem Mello
Barreto conseguiram ser nom~ados para o posto de Capitão-Mor.
O governo provincial preferiu não se meter nessa encrenca. O
posto ficou vago até ser extinto pelas reformas legais posteriores.
Nas tocaias que se seguiram entre os dois pretendentes ao cargo,
a maior vítima foi a esposa de Mello Barreto, assassinada em
lugar do marido, ao abrir ingenuamente a porta da casa-grande
para os jagunços, que dispararam as armas sem pestanejar. O
crime comoveu a imprensa provincial. A vingança jurada não
ocorreu. Faltou tempo para Mello Barreto, que faleceu poucos
meses depois, seguido pelo suposto mandante do crime, Serqueira,
já então homem idoso . Dessa época, restou a residência de
Serqueira que, ironia do destino, é hoje a sede da Câmara
Municipal do lugar, a mesma entidade que lhe negou o cargo de
Capitão-Mor da Comarca.
Para os índios a derrota foi amarga. Além dos mortos,
muitos ·tiveram que fugir. Os donos de terra então se
aproveitaram. Em 1829, a Câmara de Cimbres pedia a extinção
do Juízo dos Ausentes, que cuidava dos bens de todos os foragidos
da Confederação do Equador. Sugeria ocupar a terra e colocar os
escravos para trabalhar nelas. 77 Posteriormente, alegando que
as 200 famílias da aldeia, em 1824, tornaram-se apenas 30 a 40
em 1829, requeriam que as terras dos índios fossem incorporadas
ao pa trimônio da Câmara, mesmo porque, "2 das 5 datas"~nais
já estavam ocupadas. Dessa forma, a cobrança de foro seria uma
importante fonte de renda para vila. 78 Foi somente em 1830,
que os nativos foragidos desde 1824 voltaram para casa. Passaram
aqueles anos em Alagoas, e segundo a autoridade local, poderiam
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querer voltar a roubar e até mesmo levantar a "bandeira
portuguesa". 79
As evidências mostram que o imputado absolutismo dos
índios resultava de uma complexa associação entre a posse da
terra no período anterior a 1822, e a nova situação após a
independência, que além de permitir o esbulho ainda nomeou
para Capitão dos Índios um indivíduo que de forma alguma
interessava à aldeia. Mas, o apoio da facção senhorial, dita
"absolutista", aos n a tivos do Brejo também era puramente
contingencial. Se os ditos liberais constitucionalistas eram os
grileiros do início dos anos vinte, ao começar a década de 1830,
era o próprio anti-liberal maior do lugar, Serqueira, quem
invadiria as terras da aldeia.80
O suposto absolutismo indígena era, portanto, uma
metáfora pa ra a oposição que faziam a um grupo de senhores de
te rra aliados das facções c onstitucionalistas urbanas , que
aproveitaram o momento de queda do aparato jurídico-burocrático
colonial para tomar a s terras da aldeia, seguindo formalidades
,.
supostamente legais. Entende-se por que os índios, em 1824,
"não querem saber de Constituição", conforme afirmava uma
testemunha no inquérito. 8 1
Esse mesmo tratamento metodológico deve ser dado ao
imputado liberalismo dos índios de Jacuípe e Barreiros durante a
Praieira. Para a classe senhorial o liberalismo equacionava-se
com o federa lismo, cujo cerne era a primazia da justiça e ordem
local, nas m ãos dos potentados rurais, e uma certa liberdade fiscal.
Essa noção de liberalismo, só se encaixaria à mentalidade dos
n ão-proprietários no campo, "à força de marteladas", como bem
entendeu o General Coelho. Essa ideologia, da forma escravocrata
como era apresentada, não respondia às necessidades da população
rural dependente, a qual não interessava o aumento do poder local,
já nas mãos dos proprietários. Faltam dados para analisar com
mais precisão esse caso mas, pode-se avançar a hipótese de que
a adesão de alguns grupos de índios e camponeses à Praieira, em
1848, teria sido uma estratégia com o propósito de manter o que
ainda restava de Direitos tradicionais, sendo o mais óbvio deles a
posse da terra, e uma certa autonomia da aldeia.
79

APE, Juízes de Paz vol. 2, 26 / 02 / 1830.
80
APE, Correspondência da Corte vol. 32, 09/10/ 1830.
81
"Inquérito contra Vicente Cabeludo, João José, João Barbosa, Pedro
J osé Rodrigues e outros", p . 105 verso.

MARCUS J. M. DE CARVALHO

93

As ideologias trazidas pelo homem branco eram
remanejadas pelos nativos dentro de um conjunto de estratégias
de sobrevivência possíveis para as comunidades. A participação
delas nas disputas senhoriais não se dava por uma obediência
cega aos senhores das terras circunvizinhas às aldeias. Os
nativos não eram meros peões na política local, mas agentes
históricos com interesses próprios. 82 Como já foi dito, o
clientelismo é uma relação assimétrica. Como tal exprime uma
dialética na qual o lado mais fraco, ~esmo tolhido pelas suas
condições gerais de existência, tenta impor ao dominador a sua
visão dos seus direitos e obrigações. O espaço para a negociação
é reduzido, mas existe. O paradoxo, portanto, é que as
comunidades aproveitavam aqueles momentos em que eram
requisitadas a participar como parte de uma força armada a
serviço dos potentados rurais, para tentar preservar alguns dos
seus direitos tradicionais em face desses mesmos potentados.
Se os proprietários fraquejassem, iam além e tentavam ganhar
mais ao invés de apenas manter o que já tinham. Isso explica
porque os indígenas escolhiam os seus aliados entre
conservadores, absolutistas e liberais, conforme as suas
conveniências, e segundo a capacidade de cada aldeia em fazer
a escolha. Se necessário e possível, mudavam até de lado. Da
perspectiva senhorial, tratavam-se de aliados indisciplinados e
mesmo infiéis. Da perspectiva indígena, o que se vê é que havia
um limite para o envolvimento nas brigas dos brancos, limite
esse ditado pelos interesses da comunidade.
A longo prazo contudo, não houve estratégia que freasse
o avanço do capitalismo agrário. Os índios de Barreiros e do vale
do rio Jacuípe não conseguiram resistir eficazmente a invasão
da agricultura de exportação que transformou a maioria de seus
d~scendentes em cortadores de cana. Ali, hoje em dia, situamse algumas das principais usinas de açúcar da zona da mata
nordestina. Na segunda metade do século as autoridades
provinciais cuidaram da extinção dessas aldeias, num
movimento paralelo ao que ocorria em outros países da América
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Latina naquele momento. Na documentação, era lembrado que
havia· aldeamentos, como os nativos de Barreiros, cujas terras
foram adquiridas devido à sua colaboração no combate ao quilombo
dos Palmares no século dezessete. 83 Quase cento e cinqüenta
anos depois, isso já não contava mais para defendê-los . A
freguesia de Barreiros, ainda bastante inexplorada na época da
Cabanada (1832-35), na metade do século teria 46 engenhos e,
Água Preta, do rio Jacuípe, 63. A antiga mata fechada que se
espalhava por aquelas comarcas tornara-se o berço de alguns
membros da aristocracia rural que mandaria na província no
final do século e durante a República Velha. 84
No Brejo da Madre Deus, agreste pernambucano, terra
dos Xucurus, o gado também comia os homens, da mesma forma
que as ovelhas inglesas, a distopia na obra de Thomas Morus.
Contudo, a pecuária não tinha a mesma importância econômica
que a agricultura de exportação. Em Pernambuco, a cana sim é
que devorava os homens. O aldeamento de Jacuípe, e tantos
outros que .seria cansativo mencionar, desapareceram:.- Mas, os
índios do Brejo sobreviveram, mantendo até uma certa distância
das intermináveis querelas das elites pelo poder local. Em 1861,
formavam 238 famílias, num total de 789 pessoas. Em 1991,
somavam 3.420 pessoas. 85
O maior problema deles continuou a ser as tentativas da
Câmara Municipal, representante dos proprietários rurais, de
tomar-lhes as terras. Muito tempo, e muita História, separam o
hoje em dia dos tempos de Vicente Cabeludo e seus
companheiros. Guardando essa reserva, cabe observar um
filamento de continuidade na disputa entre a Câmara Municipal
e os índios. Disputa acirrada em 1822, que se estenderia pela
segunda metade do século passado até os anos noventa do atual,
quando o Cacique dos Xucurus, de nome Mandaru, aportuguesado
em Chicão, começou logo no começo da década_a ocupar espaço
nos jornais exigindo a terra prometida e o apoio dos parlamentares
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pernambucanos, de todos os partidos vale salientar, para a
aprovação do estatuto dos índios. 86 Era esse o estado da questão
quando foi publicado a primeira versão deste trabalho, aqui
transcrito com poucas alterações. Mas no dia 20 de maio de 1998,
Chicão foi morto em circunstâncias até agora (agosto de 2000)
não esclarecidas, apesar de inúmeros protestos dos povos nativos
de todo o Brasil , e muitas reportagens na imprensa
pernambucana e nacional sobre o assunto. A aldeia sobreviveu,
mas sua luta continua e, conseqüentemente a necessidade de
buscar alianças circunstanciais ou não com conservadores,
liberais, ou anti-liberais de várias tendências.
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