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A Comissão Pró-Índio de São Paulo publica, neste fascículo , a documentação em fac-símile reunida pela Profa. Beatriz Góis Dantas da Universidade Federal de Sergipe, referente aos direitos de propriedade da Ilha de S.
Pedro, Sergipe, pelos índios Xocó, cuja origem remonta ao séc. XVII.
Reunidos desde 69 , autenticados e a salvo portanto de quem queira
destruir as poucas provas escritas dos direitos daqueles que não escrevem,
estes documentos vêm aqui resu1nidos, fotografados, co1nen ta dos e transcritos em seus trechos essenciais.
Todos eles foram , a l. l l .79, enviados à FU NAI por esta Comissão,
para que fossem utilizados na defesa dos direitos Xocós contra os ataques
da família Britto.
Os últimos episódios desta luta desigual são bem conhecidos: ex pulsos,
com prazo de de z dias para abandonarem as terras cuja propriedade vinham
defendendo há séculos, por sentença de 29 .11 .1979 , promulgada ern Sergipe,
os índios mais uma vez resistiram a pressões e a ameaças físicas. A 7 de d~
zemb ro, o Decreto n.0 4.530 do Governador do Estado de Sergipe declarava
a área de utilidade pública, e a 14 de dezembro o Estado de Se rgi pe comprava de quem não tinha a propriedade, por 2 milhões e quatrocentos mil cruzeiros, os 250 hectares da ilha: conforme ·evidencia o artigo do Prof. Dr. DaJmo
Dallari, professor ca tedrático da Faculdade de Direito da USP, a propriedade
das terras ocupadas por indígenas, que detêm sua posse é, pela Constituição,
exclusivamente da União. Dispõe ainda· n1ais o§ 2° do artigo 198 que não
cabe indenização a terceiros. por parte da União ou da FUNA I de danos eventuais decorren tes de domínio, posse ou ocupação de terras indígena s.
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Neste caso , os alegados direitos da família Britto que é , note-se, a família do atual prefeito de Propriá, são duplamente ilegítimos, pois ainda baseados numa longa história de violência e de coerção. Comprando-lhe a ilha de
Sã<;r.Pedro , não só o governo es tadual de Sergipe ignorou a Consti tuiçao, comó ratificou a violência e a usurpação: comprou " direi tos de grilagem". Abriu
assirn um precedente perigoso, que nu1nerosas famílias poderosas saberão
aproveitar. Talvez as recentes mortes dos caciques Angelo Perei ra Xavier,
Pankararé , e de Angelo Kretã, Kaingang, não sejam aU1e ias à caução que assim
foi dada. Tal compra põe a descoberto a complacência -- para usar um termo
leniente - com que os governos estaduais tratam os poderosos locais. E é precisamente a esses governos a quem se querem entregar agora decisões vitais
sobre as comunidades indígenas, através do assim chamado projeto de regionalização da FUNAI ! A história dos Xocó é, sobre tais projetos, elucidativa .

DIREITOS SOBRE TERRAS INDfGENAS
Dalmo de Abreu Dallari
1. Não existe direito contra a Constituição. Essa é uma regra fundamen-

Manuela Carneiro da Cunha
Presidente da Comissão Pró-Índio de
S. Paulo

tal , que nasceu com as próprias Constituições e que precisa ser re speitada para
que a Constituição tenha razão de ser.
Desde o início do século XIX os juristas discutem a respeito do melhor
meio de se efe tuar o controle da constitucionalidade das leis e de todos os demais atos jurídicos. Isso. precisamente, porque nenhum ato jurídico é válido
se fo r contrário a um dispositivo constitucional.
Quando se elabora uma nova Constituição não existe , para o constituinte, qualquer limitação de naturezajurídico-positiva, isto é, o constituinte não
está obrigado a re speitar qualquer lei que tenha sido feita antes. Em tal sentido pode-se dizer que ele parte de um "zero jurídico". É comum que uma nova Constituição faça uma ressalva quanto aos direitos adquiridos antes de sua
vigência, dizendo que esses direitos serão mantidos e re speitados no todo ou
em parte. Mas se não houver essa ressalva e a lei antiga estiver e1n conflito
com a nova Constituição esta é que prevalece .
•

2. No caso das terras indígenas no Brasil houve várias mudanças no tratamento legal. Uma Ordenação de 1° de abril de 1680 mandava respeitar os
direitos dos indígenas, " primeiros ocupantes e donos naturais destas terras" .
como dizia a Ordenação. Essas mesmas expressões foram repetidas numa lei
de 6 de j ulho de 1755, reconhecendo-se , portanto,_que os indígenas tinham
um direito decorrente da ocupação primitiva.
Um dado importante que deve ser acrescen tado é que os índios, a não
sér em casos excepcionais, não abandonaram suas terras, ou seja, não abriram
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111ão espon tanea1nen te da posse dessas terras. Por esse 1notlvo. não é correto
classificar con10 devolutas, sem dono , as terras que sempre forarn ocupadas
por índios ou das quais estes foram expulsos pela força.
'·" É evidente que já não existe a possibilidade prática de devolver aos
i'ndios todas as terras que lhes foram tiradas, entre outras coisas porque a
1naioria das tribos foi dizimada e de n1ais de quatro rnilhões de índios existentes no Brasil e111 J500 hoje só restam cerca de cento e cinqüenta mil.
Mas é perfeitarnente possi'vel e juridicamente obrigatório respeitar os direitos
das tribos remanescentes.
3. Oispõe a atual Constituição brasileira , no artigo 4°, que são de propriedade da União as terras ocupadas por silvícolas. E o artigo J 98 estabelece
que "é assegurada aos silvi'colas a posse permanente das terras que habitam e
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes".
As regras constitucionais são muito claras, quando estabelecem dois
pontos:
1°. que todas as terras ocupadas por silvícolas são do domínio da
União, não podendo qualquer outra entidade pública ou qualquer pes.soa física ou jurídica de direito privado pretender a propriedade dessas terras, a
qualquer título.
2°. que os silvícolas não podem ser tirados, por qualquer motivo, das
terras que habitam, uma vez que a própria Constituição lhes assegura a posse
permanente dessas terras.
Um problema que se tem levantado é o de pessoas que, anteriormente
à vigência da presente Constituição, adquiriram terras habitadas por silvícolas.
Na realidade o problema não existe, pois a Constituição estabelece claramente que a União tem a propriedade e os silvícolas têm a posse dessas terras. Aplica-se aqui, com absoluta propriedade, a regra segundo a qual não há
direitos adquiridos que possam ser alegados contra a Constituição. Ainda que
se admita que tenha sido regular a aquisição daquelas terras, no momento em
que ocorreu, gerando para os adquirentes um direito de propriedade, esse direito não foi ressalvado pela nova Constituição e é contrário a ela. Assim, por ·
tanto, não pode prevalecer.

Reforçando tal entendimento, a Constituição torna explícito esse efeito , quando dispõe no § 1° do artigo 198: "Ficam declaradas a nulidade e a
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o
domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas".
Em conseqüência desse dispositivo, se alguém obteve 1nediante compra, herança, doaçao, permuta ou qualquer outro título uma área ocupada
por silvícolas ficou sem esse direito no momento em que entrou em vigor a
presente Constituição.
E para con1pletar a definição constitucional da situação das terras ocupadas por silvícolas, a Constituição ainda acrescentou no § 2° do artigo 198,
que " a nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra· a União e a Fundação
Nacional do Índio". Este parágrafo foi acrescentado prevendo exatamente a
hipótese de pessoas que compraram terras habitadas por silvícolas e que, ficando sem essas terras por força da nova Constituição, poderiam pretender
un1a indenização para compensar essa perda.
Con1entando o § 2? do artigo 198. observa o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, nos seus "Comentários à Constituição Brasileira": '"A declaração da nulidade e da extinção de efeitos.jurídicos acima estabelecida pode causar prejuízos a particulares. Tais prejuízos seriam ordinariamente indenizáveis. Entretanto , a Constituição expressamente exclui tal inde_n ização,
mas somente d~sde que a mesma houvesse de ser paga pela União ou a Fundação Nacional do
, Índio. Dessa forma, eventual indenização devida por particular não é excluída pelo preceito constitucional" (ob. cit. vol. 3, pág. 243). ·
5. En1 conclusão, apesar de todas as variações havidas na legislação portuguesa e brasileira relativa às terras ocupadas pelos sHvícolas, prevalecem os
dispositivos da atual Constituição, contra os quais ninguém pode alegar direitos adquiridos.
,
E nos tern1os da Constituição vigente pertencen1 ao patrin1ônio da
União as terras ocupadas pelos silvícolas. n1as estes ten1 direito à posse perrnanente dessas terras, tendo direito <l proteção judicial dessa posse. sendo
de 11enhun1 valor un1 título de propriedade que afronte o dotnínio da União
ou a posse dos silvícolas.

4. Os princípios e dispositivos constitucionais já mencionados seriam
suficientes para deixar evidente que ninguém pode afirmar-se proprietário de
uma terra ocupada por silvícolas, pois a propriedade é da União por força da
Constituição.
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A ANTIGA MISSÃO DE SÃO PEDRO DO PORTO DA FOLHA
E A RECENTE QUESTÃO DOS XOCÓ DE SERGIPE
(SINOPSE)

Beatriz Góis Dantas*

As origens da 1nissão de São Pedro da Folha ren1ontan1 ao século XVII,
quando Pedro Gomes, instituidor do morgado de Porto da Folha, se serve dos
índios Orumarus (Aramurus) que aí habitavam para expulsar os holandeses
que então ocupavam a região do baixo São Francisco. Como recon1pensa lhes
teria dado missionário e o direito de rnorarem nas terras do morgado (1 ). Na
verdade , pela legislação portuguesa, a concessão de sesn1arias era condiciona·
da a que se deixasse terrenos reservados aos nativos, o que será explicitamente regulamentaoo em 1700, quando o rei ordena que se dê a cada aldeia u1na
légua de terra em quadro, para sustentação dos índios e seus missionários.
Entre os Aramurus, envolvidos por uma frente pastoril, foi fundada
ainda no século XVII, uma missão , pelos capuchinhos franceses, que por essa
época aldeavam os índios do São Francisco, tendo sérios atritos com os ses·
meiros, por causa das terras dos índios que eram constantemente invadidas
pelos rebanhos dos colonos. Desses conflitos iniciais nos deixou veemente
testemunho o Padre Martinho de Nantes (2) que passou dois meses nas al·
<leias dos Aramurus, onde missionava o Frei Anastácio de Audierne, que aí
permaneceu por seis anos catequisando os índios. Estes, ao que tudo indica,
tinham já por essa época a propriedade legalizada das terras necessárias à sua
subsistência consoante a legislação então em vigor.
Da ação missionária dos capuchinhos em Sergipe resultou também a

- ----- ---*

Professora da UFS, Mestranda em Antropologia na UNICAMP, Men1bro
da Comissão Pró-Índio SP.
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aldeia de Pacatuba , que surge mais ou menos na mesma época, tendo um sub-aldeamento de índios Ciocó (Xocó) (3). Ambas as aldeias ficaram durante
muito tempo sob a administração dos capuchinhos italianos. Em 1724, São
Pedro teria 320 índios, número que se reduz para 250 índios Urumarus em
1758. Nesta data , aparece uma referência explícita à uma légua de terra doada
aos índios (4), propriedade contestada pelos descendentes de Pedro Gomes
que , no fim do século XVIII , pleiteiam que "sejam cassados os autos de medição e repartição de umas terras pertencentes ao morgado ... situadas à beira do
Rio São Francisco" "e que" "sejam expulsos das mesmas terras todos os índios Orumarus e incorporados na aldeia de P(\catuba" (grifos nossos) (5). A
transferência dos índios para Pacatuba era o expediente encontrado pelo "fidalgo cavaleiro" Antonio Gomes Ferrão Castelbranco para ver desocupadas as
terras dos índios que ficavam encravadas no extenso morgado que se estendia
por quase trinta léguas (6). A tentativa de tornar sem efeito a doação feita aos
índios, aparece claramente já em 1745, quando ao fazer um tombamente judicial das terras do morgado , se inclui entre elas a Caiçara (7), nome pelo qual
é conhecido o terreno dos índios, que adentra a terra firme situada em frente
à ilha de São Pedro, terras que pertenciam aos índios, conforme atestam várias testemunhas no início do século passado (8).
A Aldeia na primeira metade do século XIX
No início do século XIX a missão de índ ios da ilha de São Pedro aparece como uma povoação, regida por missionário capuchinho , ten do 23 1 índios
que se dedicam à pequena lavoura (9). Esta atividade de plantio , que segundo
o depoimento de Dom Marcos Antonio de Souza ( 1O) relativo ao ano de
1808, reduzia-se a um pouco de mandioca, era efetuada na ilha de São Pedro,
prática, aliás, comum entre os índios das aldeias das margens <lo rio São Francisco, numa tentativa de evitar que suas plantações fosscrr1 dest ruídas pelos
rebanhos dos fazendeiros que invadiam as suas terras.
As notícias sobre a situação dos índios de São Pedro na prin1eira 1netade do século XIX indicam a penúria em que viviam, o que decorria , pelo rnenos em parte, do arrendamento das terras, pelas quais os índios recebiarn pagamento irrisório e assim " tendo eles já arrendado quase toda a terra não sú
têm com que trabalhar , mas também não gozam do lucro das 1nesmas" ( 11).
Desse modo, estando as terras do continente arrendadas aos criados <lc
gado, restava-lhes a ilha, também disputada po r .muitos brancos, que para ~í
conve rgiram , sobretudo na prin1eira décad ;,i do sécu lo XI X, apús a S<I ída dos
capuchinhos da mi ssão e a subscqücntc criação da Freguesia de São Pe dro,
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com sede na ilha. A mudança da freguesia para outra localidade, em 1841 ,
produz um refluxo da população local, sobretudo dos " portugueses" que
aí habitava1n.
Os índios: os Romaris e os Ceocoses
A documentação relativa ao século XIX registra uma população indígena ue oscila en tre 300 e 127 índios. Deixando de lado possíveis inexatidões
ou utilização de diferentes critérios para identificar índios, deve
ser levada em conta a alteração real do próprio contingente indígena, quer
pelo abandonã:' da aldeia por uma par~ela da p.opulação q~e s.e djrigia ~ara outras aldeias aparentadas, ou pelo movimento inverso de 1nd1os que a1 chegavam, como ocorreu em 1827, quando mais de trinta índios de Curral dos
Bois se transferem para São Pedro (12). Essas transferências eram quase sempre impostas pelos brancos e atendiam aos seus in~ter~sses , re~l~ndo que ~s
aldeias terminavam por abrigar índios de procedenc1as e trad1çoes culturais
diversas que iam sendo niveladas com o passar dos tempos e a pressão aculturativa exercida pelos missionários. Isso explica porque a missão de Sao Pedro,
organizada inicialmente entre os Aramurus, . aparece no primeiro .quartel do
século XIX habitada por dois grupos indígenas diferentes, Romar1s e Ceocoses, que tendo aparentemente o mesmo modo de vida, não se entrecruza~am
pelo casamento. Os Romaris seriam os nativos, enquanto os Ceocoses tenam
sido transplantados da Serra do Pão de Açúcar, no atual estado de Alagoas
(13). Os Romaris são, talvez, os Aramurus do início da conquista. Quan.to aos
Ceocoses são, decerto, os Xocó, designativo tribal que aparece associado a
grupos indígenas cuja presença é registrada desde o século XVII até os dias
atuais, num espaço geográfico que vai de Sergipe ao sul do Ceará (14). :b aos
Xocó que se vinculam os atuais remanescentes indígenas de São Pedro, por vezes conhecidos como "caboclos da Caiçara".

das~ontes,

O retomo dos capuchinhos a São Pedro
O Regulamento de 1845 dispondo sobre a civilização dos ín~ios, e a
concomitante decisão do Governo Imperial de entregar aos capuchinhos os
trabalhos de catequese, fizeram com que se estabelecesse em Sergipe uma ~i
retoria Geral de Índios (instalada em 1847, substitui um órgão congênere cnado anteriormente pela Assembléia Provincial (15) e que à missão de São Pedro
retornassem os seus fundadores. Com efeito, em 1849 aí chega o capuchinho
Frei Doroteu de Loreto , que a assiste no espiritual até o ano de 1878, enquan-
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to o Coronel João Fernandes da Silva Tavares, proprietário da Fazenda Araticum, é nomeado para seu Diretor Parcial (16), e como tal, encarregado de
"demarcar e arrendar as terras habitadas pelos índios: exercer vigilância sob r.e,. as relações dos índios e dos civilizados" ( 17).
Por morte do Cel. João Fernandes o Frei Doroteu assume temporariamente também as funções de diretor (18), mas persiste a ocupação das terras
dos índios e quando em 1859, Dom Pedro II visita a aldeia, eles se queixam
que os "portugueses" lhes aproveitam as terras, argumentando o Frei Doroteu
que como os índios são indolentes e como não plantam, dá a terra aos pobres,
às vezes sem exigir renda alguma (19).
A negação da existência de índios
A promulgação da Lei das Terras em 1850 dispondo sobre terrenos devolutos, dá margem às tenta tivas de incorporar a estes, as terras das aldeias indígenas, sob pretexto de que os índios já não vivem aldeados mas confundidos com a massa de população civilizada.
É interessante observar como muda o discurso dos Presidentes da Província de Sergipe en1 relação ao índio, na correspondência que mantêm com
os órgãos do Governo Imperial. Antes da referida lei, admitia-se explicitamente a existência de índios (20) e pedia-se missionários para cuidar deles. Imediatamente após a referida lei nega-se sua existência. As aldeias passam a ser
apresentadas como habitadas por "pessoas de diferentes castas" e "mestiços
confundidos na massa de população", propondo-se a sua extinção e a incorporação de suas terras aos Próprios Nacionais. Nestas circunstâncias, fala-se
explicitamente da extensão das terras, que de direito e por títulos pertenciam
aos "extintos" índios, e avalia-se suas potencialidades econômicas se exploradas pelos civilizados. Relativamente a São Pedro, diz o Presidente da Província, A.J. Pereira de Andrade, em correspondência dirigida ao Secretário Geral dos Negócios do Império: "Possuindo os índios de Porto da Folha e seus
descendentes uma légua de terras excelentes para criação de gado não há ali
urna só casa que se possa notar con10 abastada( ... ). S~1do essa légua de terra
só própria para criar gado, e n~o tendo criação algu111a os indivíduos que dela estão de posse , pois que se lin1ita1n a algun1 cultivo de arroz nas rnargens
do Rio em suas vazantes, podem essas terras ser aproveitadas e incorporadas
aos Próprios Nacionais, podendo-se delas fonnar para o futuro n1uitas fazendas de gado com crescido proveito para o público .. .'.--E funda1nenta sua argumentação dizendo que "esses 1ncsn1os ho1ncns que ainda hoje indevidamente

il

se chamam índios ... " vivem há muito tempo não numa aldeia, mas numa
"povoação ~e habitantes de todas as castas" (21 ).,
Esse mesmo expediente , negação de existência de índios, foi utilizado
em relação às demais aldeias de Sergipe, visando incorporar suas terras aos
Próprios Nacionais e assim permitir o acesso legalizado por parte dos brancos,
pois logo depois autorizava-se, a venda ou aforamento dos terrenos pertencentes às missões e que estivessem abandonados (22). Providencia-se então a
medição das terras, sendo nomeado em 1867 um Engenheiro para efetuar a
tarefa nas diferentes aldeias de Sergipe, inclusive em Porto da Folha (23).
Iniciando os trabalhos na Chapada, desdobramento da aldeia de Geru, onde
as terras disputadas eram mais extensas e mais férteis e onde os ânimos estavam mais acirrados, o trabalho de medição foi suspenso sem que os terrenos
de São Pedro fossem medidos. Enquanto isso o Frei Doroteu perma.necia na
aldeia, sendo pago pelo Governo Central para catequisar índios (24). No ano
imediato à sua morte, a Câmara Municipal da Ilha do Ouro pede ao Imperador para "seu patrimônio uma légua de terras pertencentes ao extinto aldeamento de São Pedro". Informado que o tal aldeamento se encontrava .extinto e abandonado (25) o Governo Imperial, após a devida medição (26) entrega as terras à Câmara Municipal, que as põe em aforamento no ano de 1888.
O aforamento das terras e as reações dos índios
Através desses aforamentos, João Fernandes de Brito se assenhora, gradativamente , das terras, e no ano de 1897 desfruta, como foreiro, de cinco
dos oito lotes em que fora dividida a terra dos índios (27). Este loteamento
efetuado em 1888, fez com que os índios de São Pedro mandassen1 ao Rio
de Janeiro quatro representantes seus, reclamar junto ao Governo Central o
direito sobre as terras (28 ). Como as providencias não fossem tomadas nova
viagem é empreendida em 1890 (29 ). Dela participa o índio Inocêncio Pires,
líder que continuará durante a primeira metade deste século, lutando para
que os índios tenharn seus direitos sobre as terras reconhecidos e assegurados.
Como o argumento usado pelos brancos para ter acesso legalizado à terra era
a inexistência de índios, era necessário por todos os meios mantê-los dispersos e afastados do local da antiga aldeia. daí o uso constante da violência para
evitar a presença dos índios nas proximidades das terras disputadas. Os depoimentos dos atuais remanescentes Xocó que pern1aneceram nas terras, dão
conta de que jagunços armados, chegavam à aldeia durante a noite, e as alternativas que restavam aos índios eran1, no dizer de u1na sobrevivente da época ,
" morrer, matar ou correr" (30 ). E os índios corriam para não morrer. Uns

•
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buscavam abrigo na al deia dos Cariri, situada no outro lado do rio , em território de Alagoas. Outros, dispersavam-se pelas vizinhanças para retornar às
terras logo que cessava a onda de violência.
Com a morte do Coronel João Fernandes de Brito (1916), os índios
visíumbram a possibilidade de reaver suas terras e reace nde-se a questão con1
os descendent es do poderoso fazendeiro , por volta de 19 17. Inocêncio, o líder que expulso da aldeia vagara pelas vizinhanças abrigando-se afinal em
Colégio , retoma o can1i11 ho do Rio , para reclamar mais uma vez, junto ao
Governo Ce ntrai a prop riedade das terras (31 ).
Na década de trinta, durante a interventoria de Maynard Gomes, nova
tentativa é fe ita pelos índios para ter a propriedade das terras reconhecida.
Cerca de trinta Xocó , parte dos que estavam na aldeia dos Cariri, sob a liderança de Inocêncio, se estabelecem novamente nas terras. Desta feita é a polícia que os expulsa. Uns retornain ao Posto Indígena de Porto Real de Colégio (AL) onde ainda hoje vive1n junto com os Cariri. Outros permanecem
nas terras trabalhando con10 meeiros, assalariados, vivendo de pesca ou de
cerâmica fabricada pelas tnulheres. Assim é que, nos anos cinqüenta grupos
de Xocó são encontrados por Hohenthal (32) nas imediações de Sao Pedro .
Na década de sessenta, as terras da Caiçara são vendidas pela prefeitura aos Brito. Anos mais tarde , estes cercain terras na ilha, que nao estava incluída na compra anterior, e impedem os índios de fazerem plantações. Estes,
reunem-se e ocupam a ilha. Respondendo agora a vários processos judiciais
movidos pelos Brito, os índios recorrem à FUNAI n a esperança de que a
propriedade da terra , que foi ·doada aos seus antepassados e pelas quais vêm
lutando secularmente, lhes seja enfim reconhecida e assegurada.

-18 -

NO. TAS

01 - Ver documento n. 0 01 .
02 - Relation succinte et sincere de la mission du Pere Martin de Nantes
Predicateur capucin , missionaire apostolique dans le Brésil. Ed. Facsimilar, Salvador. 1952.
03 - Fidelis de Primério - Capuchinhos em Terra de Santa Cruz nos séculos XVII, XVIII e XIX. São Paulo. Ed . Martins, 1940.
04 - José Antonio Caldas - Notícia Geral desta Capitania da Bahia in Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia n.0 57.
0 5 - Documento n.0 O1 .
06 - Ver resumo do doe. n .0 19b.
07 - Documento n .0 19b.
08 - Documento n .0 02.
09 - Descrição Geográfica da Capitania de Sergipe d'el Rei 1802 - A:nônimo. Ms. da Biblioteca Nacional.
10 - Marcos Antonio de Souza, Memória sobre a Capitania de Sergipe, sua
fundação, população, produtos e melhoramentos de que é capaz.
(1808) Aracaju - 1944.
11 - Documento n.0 06.
12 - Relação dos habitantes da Freguesia ·Missão de São Pedro do Porto da
Folha, 1829. APES sd. vide documento n .0 03 .
13 - Aires do Casal - Corografia Bras11ica. São Paulo, bd. Cultura - 1945.
14 - Ver Estevão Pinto, Os Indígenas do Nordeste, S. Paulo. CEN.
15 - Documento n .0 04.
16 -- Documento n .0 09 .
17 - Regimento da Diretoria Geral dos Indios - Leis do Império.
18 - Documento n .0 09 .
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19 - Dom Pedro II - Diário de Viagem ao Norte do Brasil - Bahia, Ed.
20 -

2l 22~ -

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -

Progresso. 19 59.
Documento n.0 05.
Documento n.0 07.
Documento n. 0 16. Vide Beatriz Dantas - lndios e Brancos em conflito pela posse da terra - aldeia de Água Azeda , século XIX - Anais
do VIII Simpósio Nacional de Professores Universitários de História
- vol. 2.
Documento n. 0 14.
Documentos n. 0 s 09 e 10.
Documentos n. 0 s 16. 17 e 18.
Documento n.0 18.
Diário da Manhã, Aracaju, 10.04.1917.
Documento n. 0 20.
Documento n. 0 21.
Desacato (A racaju) setembro de 1978.
Jornal do Povo. (Aracaju) 2.03.19 17.
Hohenthal - As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco Revista do Museu Paulista - vol. XII.

DOCUMENTO N. 0 01 pág. II .
REPRESENTAÇÃO DE ANTONIO GOMES FERRÃO CASTELBRANCO
NÃO HÁ INDICAÇÃO DE DATA. AMUL DOC. N. 0 15745 (TRANSCRITO
POR EDUARDO CASTRO DE ALMEIDA IN "DOCUMENTOS SOBRE O
BRASIL EXISTENTES NO ARQUIVO· DE MARINHA E ULTRAMAR DE
LISBOA" RIO DE JANEIRO, 1914 , VOL. 3 P. 324).
Resumo :

O Administrador do Morgado do Porto da Folha pleiteia que
sejatn cassados os autos de medição e repartição de umas terras pertencentes ao Morgado, e que delas sejam expulsos os
índios que aí moravam. como recompensa por terem ajudado
seu avô na expulsão dos holandeses .

Comentário : O fato das terras teren1 sido medidas e demarcadas indica que
houve uma doação anterior feita aos índios, talvez pelo instituidor do Morgado, talvez pelo Rei. Registre•se que , por Alvará de 23 de noven1bro de l 700, o Rei ordena "que a cada un1a
Missão se dê uma légua em quadra para sustentação dos Indios
e Missionários; com declaração que cada aldeia se há de com·
por ao menos qe cem casais ... " (Documentos Históricos, Bi·
blioteca Nacional. Rio de Janeiro, vol. LXIV p. 67).
O pedido de cassação dos autos de medição das terras dos índios. embora não esteja datado. é seguramente do final do sé·
culo XVIII , uma vez que o livro onde se encontra transcreve
documentos de 1786 a 1798.
Transcrição:
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Pág. li Representação de An tonio Gon1es Ferrão Castelbranco.
Fidalgo Cavaleiro. na qual pede que sejam cassados os autos de
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medição e repartição de umas terras pertencentes ao morgado
instituído por seu avô o mestre de campo Pedro Gomes em
uma extensao de terras, situadas à beira do Rio de S. Francisco
de Sergipe e que possuía por si e seus antecedentes havia mais
de 100 anos ; e também que fossem expulsos das mesmas terras
todos os índios Orumarús e incorporados na aldeia de Pacatuba, e dadas as necessárias providências para o suplicante não
ser inquietado pelos mesmos Índios e pelo seu missionário Fr.
Isidoro Vignale, religioso italiano Barbadinho.
"Estando o bisavô do suplicante de posse destas terras, já desde o tempo do feliz reinado do Senhor Rei D. João IV e concorrendo como fiel e zeloso vassalo para a expulsão dos Holandeses, que se haviam apoderado da foz do Rio de S. Francisco, se serviu, para aquela empresa, dos índios denominados
Orumarús e querendo gratificar-lhes a fidelidade com que o
acompanharam, não só lhes facultou morarem em terras do dito morgado, franqueando-lhe s os meios de subsistência, se não
que também lhes erigiu uma Igreja e lhes de~ missionário para
os instruir e conservar nos sentimentos da religiao e exercício
do culto divino ... "

Dos nove quesitos, o sexto trata especificamente das terras da

aldeia, transcrevendo-se adiante o depoimento das quatro testen1unhas a este respeito.
Comentário: Enquanto três das testemunhas afirmam que os índios eram senhores da légua de terra chamada Caiçara e da Ilha de São Pedro, unia delas, a primeira significativamente procura restringir a propriedade dos índios à Ilha . Trata-se de Antonio Marinho de Castro, criador de gado que vindo de Propriá, se estabelecera no Caiçara no fmal do século XVIII e em 1829 aí vivia,
com seu rebanho e nove escravos (Relação de habitantes da
Freguesia - Missão de São Pedro - 1829 - APES sei). Registre-se que, à exceção desta testemunha, as demais insistem no
arrenda1nento das terras dos índios ao Morgado o que reforça
a tese de que aqueles tinham a propriedade das terras que o
Administrador do Morgado pretendia incorporar.
Transcrição :

DOCUMENTO N.0 02 pág. III
SUMÁRIO DE TESTEMUNHAS PRODUZIDAS El\1 PRCJV A DA CONTA
QUE DERAM OS INDIOS DA MISSÃO DE SÃO PEDRO Cü l\JTRA O SEU
REV·ERENDO PÁROCO. 02 de janeiro de 1818, APES - 236.
Resumo:

Registra o depoimento de quatro testemunhas que se pronunciam sobre acusações feitas pelos índios da missão de São Pedro contra o Padre Antonio Simões. Pelas declarações dos depoentes deduz-se que este é acusado , entre outras coisas, de
arrendar as terras da aldeia não tendo os índios onde plantar
e por isso migrando para Pernambuco em busca de trabalho, de
usar a mão-de-obra indígena em benefício próprio (na sua roça, na lavagem de roupa, no suprimento de água e lenha para
sua casa), de castigá-los severamente quando os índios se recusavam a executar suas ordens e, além do mais, de desrespeitar
a Igreja, fazendo da sacristia curral para prender seu gado miúdo durante o inverno.
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la. Testemunha: Pardo , morador no sítio da Caiçara , criador
de gado.
Pág. V " ... E do sexto (quesito) disse que sabe por ver que os
índios de que se trata sao senhores e possuidores da Ilha da
Missão de São Pedro onde existe a Matriz na qual eles índios
não têm safra e sim o Padre conserva nela umas criações miúdas por cuja causa o ano passado arrendou a metade dela a
José Joaquim Risa, o qual cobrou renda dos Animais que nela botavam os Portugueses, a pataca por mês de cada u1n, e
que ao depois o dito José Joaquim querendo fazer mais do
que não podia , o Padre tomou-lhe o arrendamento e (u1na
palavra ilegível)*não disse deste ... "
2a. Testemunha: Pardo, morador na missão de São Pedro,
vive de seu negócio.
.
Pág. Vil " ... E do sexto disse que sabe por ser público e notório serem os Índios da Missão de São Pedro senhores de uma
légua de terra e que esta desde o tempo dos Missionários Barbadinhos arrendavam ao Morgado Antonio Gomes Ferrão na
qual criava gados vacum e cavalar chamada Caiçara, até o presente se conserva no tal arrendamento pagando trinta mil

------ ---*

trata-se de palavra que integra o fecho de cada quesito.
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reis e que da Illia não cobra arrendamento de pessoa alguma e
(uma palavra ilegível) não disse deste ... "
3a. Testemunha : Pardo, 1norador na missão de São Pedro, sapateiro.
Pág. IX " ... E do sexto disse que sabe por ser público e notório
serem os índios da Missão de que se trata senhores de uma légua de terras que lhes fez Sua Majestade Fidelíssima, a qual
desde o tempo que a Missionava os reverendos Barbadinhos a
tiveram sempre arrendada ao Morgado Antonio Gomes Ferrão
para criar gados no lugar chamado Caiçara, debaixo de qual
arrendamento até hoje existe por concessão (?) do dito Padre,
em respeito da Ilha onde há Igreja a não tem arrendado a pessoa alguma, e se os índios nela plantan1 alguns moradores que
ta1nbém podiam fazer (uma palavra ilegível) e índios que não
o fazen1 por preguiça e (u1na palavra ilegível) não disse deste".
4a. Testemunha : Branco, viveu durante 1nuito tempo na Missão de São Pedro tendo n1udado para a vila de Propríá onde vive de seu negócio.
Pág. XI " ... E do sexto disse que sabe por ver ue o Capitão
Mor e mais Índios, são senhores da Ilha e a légua de terra firme a qual antes do Padre Simões chegar, já se achava arrendada
pelos Barbadinhos, e as lagoas de semear (?) arros (3 palavras
ilegíveis) arrendadas ao Mariano essa (un1a palavra ilegível) no
tempo das Inundações do Rio os Índios (u1na palavra ilegível)
sem itnpedimento algum, e da mesma forma fazen1 nas outras
que se não (u1na palavra ilegível) arrendadas, e que da Ilha sabe
por ouvir dizer que o Padre a arrendara a José Joaquim Risa, e
que (uma palavra ilegível) cobrava de várias pessoas a pataca
por ano por cada cavalo e que já no tempo dos Barbontes , ele
testemunha ouviu dizer que cobravam a mesma renda e (uma
palavra ilegível) não disse deste ... "

DOCUMENTO N.0 03 pág. XIII
OFICIO DO VIGÁRIO DIRETOR DA ALDEIA DE SÃO PEDRO AO CONSELJ~O DE GOVERNO DA PROV(NCIA DE SERGIPE
06 de abril de 1823, APES - 114
Resumo:

C01nunica que chegara111 à aldeia de São Pedro todos os índios
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da missão de Águas Belas (PE). Representa contra o Capitão
Mor da aldeia e propõe novos dirigentes para a missão de São
Pedro, na qual ele. vigário, exercia também as funções de Diretor.
Comentário:

Pelo docu1nen to se percebe os conflitos gerados pela estrutura
de poder imposta à aldeia pelos brancos e as migrações de índios para diferentes missões. Águas Belas, atua lmen te, é aldeia
dos índios Fulniô.

Transcrição:

Pág. XIII ··Ao ron1per da Aurora do dia 13 deste mês aportaran1 a esta Miss<io todos os fndios da Missão de Águas Belas,
pertencentes à C'apitania de Pernambuco, com seus Oficiais
n1aiores e inferiores. dizendo que abandonaram sua Missão
por n1otivos justos. e que os Vassalos fieis em todo lugar obedecen1 e serve1n a seu Soberano. Por ora só tomei conhecimento de sessenta Arcos. Esta Missão consta de trinta , motivo porque não lhes impedi a entrada. W .Excias. mandarão o que for
justo.
Na 1nadrugada do dia 30 de março sucedeu nesta Missão dar
un1 Índio com un1a flecha em un1 homem. que por acaso U1e
passava pela porta, e posto que a flecha não tivesse instrumento ofensivo, contudo foi (uma palavra ilegível) da parte do
ofendido; que o lndio lha disparou para lhe tirar a vida: e sendo preso o Índio, tentou José Serafim, que ocupa o lugar de
Capitão Mor tirá-lo da prisão à força de armas ; o que logo oficiei ao Capitão Antonio Marinho de Castro pedindo-lhe tropa
Portuguesa para sustar qualquer ataque que os Índios, seduzidos pelo seu Capitão Mor, houveriam (sic) de fazer, o que nada
aconteceu, porquanto os mesmos fndios vieram no conhecimento que o dito Capitão Mor por (duas palavras ilegíveis) tentava contra mim uma ação tão injusta, ou porque temera alguma conta que eu desse . Este procedimento deu motivo a que
José Serafim desertasse desta Missão para ir mentir nas Respeitáveis Presenças de W .Excias. Não é esta a primeira vez ; é mal
antigo, enquanto arraigado neste Índio ;já desde os Frades barbadinhos, e com os Clérigos meus antecessores praticou o
mesmo : por cujo motivo todos desampararam esta Missão ainda sem licença do Superior, por não sofrerem os atrevimentos
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deste Índio. Este Índio é indigno de ocupar o emprego de Capi-1
tao Mor por ser digo, por viver sempre embriagado, é sedutor,
cabeça de motim, ladrão público. Tenho gasto o melhor de
cem mil reis para reparar os (uma palavra ilegível) que fez este
Índio a esta Igreja e Convento: É um perturbador da paz desta
Missão. Os mesmos Índios o não respeitam, o maltratam com
palavras, chegam ao último ponto de o esbofetearem; tudo isto
pela sua embriaguez e se não temera abusar da paciência de
W.Excias. contara todos os fatos acontecidos.
Quando o Súdito ultraja ao Superior com palavras, é porque
lhe falta a subordinação, deve ser castigado o Súdito para
exemplo dos mais, e conhecer que deve obedecer a seu Superior, e se não é castigado tenta contra a vida do Superior, assim
estão cheios imensos volumes destes acontecimentos. Este Índio costuma embriagar-se para ultrajar a seu Pároco e Diretor,
e depois passar por bêbado. Eu tenho servido de Pároco nesta
Igreja sem Congrua, e rendimento ; este mesmo serviço que tenho feito merece satisfação. Este Índio ultrajou-me publicamente sendo eu seu Pároco e seu Diretor.
Peço a W . Excias. uma satisfaçao pública, para exemplo dos
mais Índios, aliás ficam na posse de uma Anarquia.
Para prevenir todo veneno que possa o dito Índio espalhar nesta Missão, incluso remeto as Nomeações para os Oficiais Maiores servirem de hoje por diante com suas Patentes, e não, in
voce, como dantes faziam os meus Antecessores. Também desisto do emprego de Diretor, pois este lugar deve ser ocupado
por um secular, e não por Eclesiástico, porquanto no cumprimento de alguma Ordem pode haver efusão de sangue, e incorrer o Eclesiástico em Irregularidade . Rogo a VV. Excias. se
dignem atender-me , sendo que me assista Justiça, e ao mesmo
tempo desculpar minha ousadia, e erros. Deus Guarde a W.
Excias. felizmente enchendo seus Espíritos das mais puras
Luzes.
Missão de S. Pedro do Rio de S. Francisco, 6 de abril de 1823.

DOCUMENTO N.º 04 pág. XV
OFICIO DO DIRETOR GERAL DOS fNDIOS AO PRESIDENTE DA PROVINCIA DE SERGIPE
22 de junho de 1845, APES - 847
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Resumo:

Relata a situação das aldeias indígenas da Província informando sobre população, atividades econômicas e administração.
Fala de oitenta índios que teriam sido empregados em obras
públicas e acrescenta que as aldeias estão em poder dos Juízes
Municipais, pois o governo Provincial, que o nomeou Diretor
dos fndios, ainda não regulamentou o cargo.

Comentário:

Na década de 1840, o índio foi objeto de discu~ão na A~em
bléia Provincial , por várias vezes, e se decide criar uma Diretoria de fndios (Lei Provincial n. 0 127 de 18.3.1844). Pouco se
conhece desta Diretoria criada por iniciativa da Província que
se antecipou assim ao órgão congênere criado em 1845 pelo
Governo Centrai , que a substituiu. Teria con10 titular pessoa
escolhida entre os oficiais refarmados, nomeado pelo Presidente da Província devendo inspecionar as aldeias e exercer atribuições que seriam marcadas em Regulamento, que até então
não tinha sido expedido.

Transcrição:

Pág. XVI " ... São Pedro do Porto da Folha esta aldeia tem mistura de gentes de cores, mas há mais de cem Casais de Índios
verdadeiros, vivem de pesca e criar gados, sujeitos à Tu tela do
Juiz Municipal e Órfãos do Distrito ... "

DOCUMENTO N. 0 5 pág. XVIII
OFICIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SERGIPE AO CONSELHEIRO DE ESTADO MANOEL ALVES BRANCO
01 de abril de 1846, APES GI - 84
Resumo:

. Informa rapidamente sobre cada uma das aldeias. Numa avaliação geral conclui que elas estão em abandono, que a Diretoria criada pela Assembléia Provincial para cuidar dos índios foi
inoperante. Faz indicação de um dos mais ricos proprietários
da Província para o cargo de Diretor Geral dos Índios criado
pelo Regulamento de 1845 .

Comentário : Neste documento incompleto (falta-lhe a primeira foU1a) o
Presidente da Província admite explicitamente a existência de
índios e há preocupação com a administração das aldeias.

- ?.7

Transcrição:
,

Pág. XVIII "... 4a. (aldeia) de São Pedro do Porto da Folha
da Comarca de Vila Nova, onde se acha para mais de cem casais, que vivem da pesca no Rio de São Francisco, e também
de alguma criação e lavoura".

DOCUMENTO N. 0 6 pág. XXI
RELATÓRIO SOBRE AS ALDEIAS INDfGENAS DE SERGIPE ENVIADO
PELO CAPUCHINHO FREI CANDIDO DE TAGGIA AO PRESIDENTE DA
PROVINCIA DE SERGIPE
31 de janeiro de 1849 - APES - 117
Resumo:

A pedido do Presidente da Província o frade capuchinho informa sobre o estado dos índios de Sergipe. Afirmando que não
há índios bravos. faz um rela to das diversas aldeias, enfocando·as no aspecto civil e no religioso. Fala da população indígena,
sua miséria e dispersão. dos conflitos com os proprietários vizinhos e dos arrendamentos das terras das aldeias.
Acusando o clero secular de visar lucros e por isso deixar em
abandono os índios, propõe como solução a entrega da direção
das aldeias aos missionários.

Comentário: Os capuchinhos que tinham regido duas missões em Sergipe,
desde os fins do século XVII até o primeiro quartel do século
XIX, tentavam no momento retomá-las, aproveitando a decisão do governo Imperial de entregar a catequese aos capuchinhos italianos.
Tendo fundado um hospício na capital da Província (São Cris-.
tóvão) pleiteam agora o retorno às suas antigas missões.
Há resistência por parte de certos deputados da Província o
que é explicitado no texto pelo 1nissionário e inferido pelas
anotações feitas à margen1 do documento.
A afirmação de Frei Candido de que os capuchinhos teriam
permanecido ern S. Pedro até 1828 ou 29 é contestada pelo
documento n.0 2.
Transcrição:

Pág. XXII " ... Julgo que já saberá não existir 1nais nesta Província índios Bravos; pois todos fora111 outrora civilizados tanto pelos nossos 1; · : ~ iosos. co1no os de São Pedro do Porto da

-. . ·'...' .
'

Folha. e os de Pacatuba do Rio São Franciso, tanto pelos Jesuítas, corno os de Geru, como enfim os da Japaratuba , aonde
não existe n1ais nenhum deles, e do Rio Real pelos Religiosos
Carn1elitas ; e por isso julgo ser baldado falar da necessidade de
entranhar-se nos Matos para os Civilizar e fazer-lhes conhecer
o estado Civil que eles devem abraçar. A Ilha de São Pedro,
que tainbé1n é denominada São Pedro do Porto da Folha, existe no Rio São Francisco acima de dez léguas da Barra do dito
Rio do Porto da Folha. Esta 1nissão foi fundada pelos nossos
Religiosos. aonde estiveram catequizando aqueles índios até
cerca o ano de 1828 ou 29 .. Há un1a Igreja co1n o n1esn10 título de S. Pedro. e <linda havia 1nuitos índios; poré1n depois que
as circunstâncias não pennitiran1 ir n1ais da Bahia pela paucitade (si e) de Missionários outro Religioso para aquele lugar,
to1nou conta a Província. que a erigiu em Freguesia; porém
por pouco te111po pennaneceu ali vigário porque sendo mudada
a Freguesia; para o sítio do Buraco, ou como agora a chamam
Vila Porto da Folha, ficou aquele lugar a um total abandono.
A dita Vila. Exmo. Sr. é um lugar muito próprio para a Freguesia; porque alén1 de ser longe do Rio mais. de uma légua, e por
isso falta de aguadas é tarnbém um lugar mui agreste, cálido e
seco que lhe torna dificultoso o seu aumento e por isto existen1 nlui poucas casas naquele lugar. Mas tornando a S. Pedro,
os IÍ1dios deste lugar com a entrada do Vigário e Padre Capelão
depois de n1udada a Freguesia foran1 deixados a u1n inteiro
abandono. e ninguén1 se achou quem tenha cuidado deles no
Espiritual como no Civil; por cujo motivo a maior parte deles
se desterraram para fora, e daqui se originaram tantos furtos,
homicídios e desordens que cometera1n, e ainda continuam
a cometer ; pois se entranharam naquelas fazendas roubando,
destruindo e matando gado para eles e poderem sustentar e
isto fazem produzindo por pretexto, que vão procurando
meio de vida , do que se originaram tantas desordens que é impossível o podê-las numerar, tanto da parte dos homens chamados Portugueses, como da parte deles, até mortes. Ainda
nestes dois últimos anos muitos deles sairam para fora de sua
Aldeia, porque o Rdo. Capelão que ali existe presentemente
queria que os IÍ1dios lhe servissem como de Escravos sem lhes
dar remuneração alguma pelo seu trabalho e por isso por causa

-29-

•

do dito Capelão houveram algumas desordens, que ele foi obri·
gado a fugir . Este foi, que demoliu uma parte do Hospício que
os nossos Antigos Missionários fizeram com tanto trabalho e
esta é uma das razões porque os índios ficaram intrigados com
ele . Em quanto pois ao estado Civil deles é o mais brutal que
se pode pensar, e só direi a V. Excia., o que tenho ouvido dizer
por pessoas fidedignas . Eles se acham na maior miséria sem ter
com que se sustentarem, e se cobrirem e o motivo disto não é
outro senao porque os Rendeiros das terras que a eles a nação
lhe concedeu não pagam prontamente os seus arrendamentos
além de pagarem um tão diminuto preço alguma vez por terrenos imenso e se alguns pagam não chega para eles; e por isso
é que tendo eles já arrendado quase toda a terra não só não
têm em que trabalhar, mas também não gozam do lucro das
mesmas; e daqui se origina acharem-se eles na maior pobreza.
Os Vigários exigem deles todos os direitos Paroquiais de que
estão dispensados e porque eles não pagam por não haver com
que pagar, esta é a causa porque muitos deles morrem sem se
batizarem sem confissão nem mesmo na hora da morte. Se os
Vigários, Exmo. Sr. são, como disse um Deputado Provincial
na Assembléia passada de 1848 desta Província, que Eles são
os Verdadeiros Missionários do Brasil, porque não acodem
prontamente a estes miseráveis nas suas necessidades. Mas na
verdade, eles por quanto me parece são Missionários até que há
algum lucro, mas cessando este, então os Capuchinhos é que
são obrigados, como não nos negamos para obra tão pia e Santa , e reconhecemos que o somos, e que por tal motivo aqui se
achamos e esperamos cumprir exatamente as nossas obrigações
quando se nos entregar a direção deles. Pregando no Princípio
de Dezembro na Vila de Porto <la Folha veio-me visitar o Capitão dos mesmos Índios, e pediu-me encarecidamente que procurasse todos os meios para que se restituísse ao antigo estado
a Aldeia de São Pedro ; porque indo assi1n, dizia ele, em pouco
tempo vão acabar-se todos os Índios daquele lugar. Isto digo
para llie fazer conhecer o quanto seja grande a urgência ·de lhe
. ... "
acu dir
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DOCUMENTO N. o 7 pág. XXVII
OFICIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SERGIPE AO MINISTRO
E SECRETÁRIO GERAL DO ESTADO E NEGÓCIOS DO IMP~RIO
24 de março de 1851 - APES Gl - 243
Resumo:

Informa sobre os aldeamentos indígenas da Província e propõe sua extinçao. Enfocando cada uma das aldeias de per si
faz um rápido esboço histórico e dá notícia sobre a população aí residente (dados numéricos e étrúcos), a extensão das
terras das aldeias, chamando atenção para a má utilização
que delas fazem as pessoas "indolentes" que as ocupam, ao
tempo em que avalia a potencialidade econômica das terras
se explorada pelos civilizados. Reporta-se com freqüência, às
informações prestadas pelo Diretor Geral dos Índios, apresentando-as com inexatas, sobretudo
no que diz respeito ao
·,
número de índios e às que-stões de terras. Apresentando as
aldeias como habitadas sobretudo por "mestiços" e pousquíssimos índios "verdadeiros", chega à conclusão de que não se
lhes aplica o Regulamento de 1845, propondo que sejam extintas e as terras que lhes pertencem incorporadas aos próprios nacionais, ou seja, aos bens da nação.

~omentário:

A posição anti-aldeia ostensivamente defendida pelo Presidente remete à legislação imperial sobre terras (Lei n.0 601
de 18 de setembro de 1850), e mais especificamente às disposições sobre as "terras dos Índios que já não vivem aldeados,
mas sim dispersos e confundidos na massa de população civilizada" que deveriam ser incorporadas aos próprios nacionais
(A viso n.0 172 do Ministério dos Negócios do Império, de 21
de outubro de 1850).
Este dispositivo ambíguo, interpretado de modo que convinha
aos interesses regionais, passou a ser invocado pelas autoridades da Província para por fim às aldeias de Sergipe.
Apesar dos constantes conflitos entre brancos e populações
das aldeias, até então, os círculos dominantes reconhecianrnas
como índios. Não só o Presidente da Província, como as Câmaras Municipais pediam ao Governo Central providências para
educar os índios, como também os proprietários rurais que se
viam por aqueles ameaçados em seus interesses, propunham co-

,
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mo solução a remoção dos índios para outra aldeia da "mesma
casta ·de gente" ou incorporação dos índios solteiros à Marinha
e dos casados à agricultura, como forma de desmobilização da
ação grupal. Removendo-os ou dispersando-os reconhecia-se
contudo, a sua existência e, reconhecendo-a, por coerência deveriam os brancos garantir-lhes os privilégios assegurados por
leis. Agora, nega-se a existência de índios que teriam desaparecido através de mestiçagem. ·Nesse momento, admite-se explicitamente que os índios possuíam uma légua de terra. Mas
como não havia mais índios, tais terras estavam disponíveis
para serem incorporadas ao patrimônio da nação, sendo em seguida consideradas devolutas (A viso de 21.1.1856 ao Governo
Imperial) logo, acessíveis à posse legalizada por parte dos brancos.
Ressalte-se o uso que foi feito da mistura racial nesse momento
em que o Estado tenta discriminar a proptiedade das terras públicas das particulares. A mestiçagem permite negar a existência de índios, eliminar as aldeias e considerar as terras que lhes
pertenciam como devolutas.
Assim em 1853 (Decreto n.0 1139 de 6 de abril) é extinta a
Diretoria Geral dos Índios em Sergipe . Legalmente eliminam-se
as aldeias· e, durante a segunda metade do século XIX, sucedem-se renovados conflitos entre os índios que aí permaneciam e os proprietários rurais que queriam apossar-se das terras
apresentadas como devolutas.
Transcrição:

Pág. XLIII " ... Colocada à margem do Sul do .Rio de São Francisco 30 léguas aciina de sua foz principiou o lugar de Porto da
Folha por ser urna Aldeia de Indios regidos por Missionários,
passando depois a ser uma Povoação de habitantes de todas as
castas que foi elevada afinal à Categoria de Vila pela lei provincial de 19 de fevereiro de 1835; e sendo depois mudada a sede
dessa Vila para a Povoação de Buraco, diminuiu o número de
habitantes, conservando-se os descendentes dos Indios que têm
costume de ali habitar e viver.
Possuindo os Índios de Porto da Folha e seus descendentes
uma légua de terras excelentes para criação de gado não há alí
uma só casa que se possa notar abastada, sendo todos esses indivíduos, que só chegam ao número de 260 , pobríssimos e mi-
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seráveis: o que se deve a t~ibuir ao péssimo regime en1 que têm
vivido. e ao sistema de segregar infinitamente os lndios en1 prejuízo seu e da sociedade. Vivendo eles assim há tantos anos. e
sendo a Povoação cornposta por este 1nodo, não há razão alguma para que volte à antiga condição de Aldeia ; regresso este
com que nada ganha a Província. nen1 esses nlesn1os hon1ens
que ainda hoje indevidarnente se chan1a1n lndios.
Sendo essa légua de terra só própria para criar gado. e não
tendo criação algu1na os indivíduos que dela estão de posse,
pois que se Ii1nita1n a algu1n ~ultivo de arroz nas 1nargens do
rio en1 suas vazantes. pode111 essas terras ser aproveitadas e incorporadas ao Próprios Nacionais. podendo-se delas formar para o futuro 111uitas fazendas de gado con1 crescido proveito para o público.

DOCUMENTO N.º 08 pág. LO
OFICIO DE RAIMUNDO ARAUJO JORGE AO PRESIDENTE DA PROVINCIA DE SERGIPE
05 de dezembro de 1851. APES - 848
.

Resumo:

Encarregado de informar s_obre a existência de madeiras de lei
que pudessem ser aproveitadas na construção de navios, avalia
a presença de nlatas na Província, tanto nas propriedades particulares quanto nos terrenos pertencentes à Nação. Entre estes
inclui as terras das diversas aldeias indígenas admitindo explicitan1ente que os índios estão na posse de tais terras. Propõe um
programa de aproveita1nento das matas, especialmente daquelas localizadas no sul da Província que estão sendo destruídas
pelos "intitulados índios do Geru".

Comentário:

Registre-se que as terras doadas às aldeias no passado , são apresentadas como pertencentes à Nação, o que se relaciona com a
Lei de Terras e mais especificamente com o Aviso n.0 172 de
21 de outubro de 1850 do Ministério dos Negócios do Império, que manda incorporar aos Próprios Nacionais as terras dos
lndios que vivem confundidos com os civilizados.

Transcrição:

Pág. LV " ...Comarca de Vila Nova. Nesta há os terrenos, de
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que estão de posse os descendentes dos Índios, que formavam
as Aldeias do Pacatuba e Porto da Folha, está na margem do
Rio de S. Francisco, trinta léguas acima da foz, e aquela não
longe da foz, um pouco retirado da margem banhado pelo Riacho Betume, tributário do dito rio, porém não há nelas matas;
algumas, que existem em terras de particulares, são de pouca
monta, estragadas por freqüentes tiradas de madeiras para diversos usos .. ."

Comentário: O documento revela a ambiguidade e1n relação ao índio. Sob
pretexto de sua inexistência o Governo considera extintas as
aldeias de Sergipe, mas, ao mesmo tempo, mantP.m missionário, pago pelos cofres públicos, na Missão de São Pedro.

DOCUMENTO N.º 09 pág. LIX
OFÍCIO DO CURA DOS INDIOS DA MISSÃO DE SÃO PEDRO, FR.
DOROTEU DE LORETO, MISSIONÁRIO CAPUCI-IINHO, AO PRESIDENTE DA PROVINCIA DE SERGIPE
20 de janeiro de 1857, APES - 119

Transcrição : Pág. LX "Respondendo ao ofício n.0 63 de 26 do mês passado, declaro a V. Exa. que existindo nessa Província a Missão
de S. Pedro do Porto da Folha, com que se fazem despesas pelos cofres gerais, e rubrica Catequese , cumpre que V. Exa. a
respeito dela preste as informações exigidas por Avisos n. 0 6
de 31 de julho último, e n. 0 7 de 19 do corrente.

Resumo :

O Cura informa que , tendo morrido o Diretor dos Índios da
Aldeia de São Pedro, ficará, até nova ordem, exercendo este
cargo.

Comentário: Note-se o exercício, a~da que provisório, do poder temporal
da aldeia pelo Padre, prática comum, ao menos em Sergipe,
ainda no primeiro quartel do século XIX (ver doe. n.0 2 e 3).

Resumo:

DOCUMENTO N. 0 11 pág. LXI
OFICIO DA REPARTIÇÃO GERAL DE TERRAS PÚBLICAS DO MINISTBRIO DOS NEGÓCIOS DO JMPBRIO AO PRESIDENTE DA PROVINCJA
DE SERGIPE
2 1 de abril de 1860, APES - 426
'

Resumo:
Transcrição : Pág. LIX .. Devo levar ao conhecimento de V. Exa. que no dia
30 de dezembro do ano próximo findo, foi Deus servido tirar
desta, a outra vida ao benemérito Senhor Tenente Coronel
João Fernandes da Silva Tavares, Diretor dos fndios desta
Aldeia de Sã'o Pedro : em sua falta fico cu exercendo o seu cargo até nova ordem, ou até V. Exa. proceder à nomeação de
outro em seu lugaL Deus guarde a V. Exa. por dilatados anos".
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Comunica que o Imperador indeferiu pedido do índio Lourenço Francisco de Souza que requerera título de Capitão da missão de São Pedro e garantia de posse de suas terras.

Comentário : Não reconhecendo a existência legal da aldeia o Governo indefere os pedidos do índio.
Transcrição:

DOCUMENTO N.º 10 pág. LX
OFÍCIO DA REPARTIÇÃO GERAL DE TERRAS PÚBLICAS DO MINISTBRIO DOS NEGÓCIOS DO IMPBRIO AO PRESIDENTE DA PROVfNCIA DE
SERGIPE
26 de setembro de 1857, APES - 426

Pede informações sobre a nüssão de São Pedro, com que , sob a
rubrica catequese , se fazem despesas pelos cofres gerais.

Pág. LXI. "Sua Majestade o Imperador Houve por bem indeferir o requerimento, em que o Índio Lourenço Francisco de
Souza pede se lhe confira o título de Capitão da missão de São
Pedro do Rio de São Francisco, e se lhe garanta a posse das
suas terras, em que diz achar-se ameaçado.
O que comunico a V. Exa. em resposta ao seu ofício de 27 do
passado, e para que o faça constar ao suplicante ."
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DOCUMENTO N.0 12 pág. LXII
OFiC.10 ·. DO FREI DOROTEU DE LORETO, MISSIONÁRIO CAPUCHINHO, AO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SERGIPE
09 de julho de 1860. APES - 120

ra de testemunhar a V.Exa. o meu mais profundo respeito faço
votos ao Altíssimo para que Deus guarde V. Exa. por muitos
anos de que havemos mister.

Agradece ao Presidente seu empenho em. restabelecer a ordem
na 1nissão. alterada por indivíduos q.ue sublevavam os índios
contra os superiores. Comunica a captura de um desses indiví·
duos e sua aptidão para servir na Armada.

DOCUMENTO N.0 13 pág. LXIII
OFICIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SERGIPE AO MINISTRO
DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS
14 de junho de 1867, APES Gl - 7

Resumo :
. .

Comentário: Observa-se na aldeia o conflito entre os índios e o missionário. recorrendo estes aos 1necanisn1os repressores do Estado pa·
ra 1nanter a orde1n. Afastar os líderes indíg~nas da aldeia, enviando-os para servir na Armada, era um dos meios mais freqüen te1nen te usado con1 tal objetivo.
Transcrição : Pág. LXIJ 'Fui honrado con1 o ofício de V.Exa. em data de 11
de junho próximo passado onde se revela o sumo desvelo de
V. Exa. em providenciar com a maior solicitude ·aos inconvenientes que em tempos se vão desenvolvendo por cabeças desordeiras inimigos da Religião e a sociedade. Não deixei certamente passar tão favorável encontro pondo em prática as ordens de
V. Exa. tanto almejadas em vista dos ultrajes de alguns insolentes e perturbadores ; e o evento foi favorável pois a ameaça do
rigor das Leis fez silenciar o sarcasmo, entrando os Índios nos
seus deveres. O que mais contribuiu para restabelecer a ordem
foi a captura de um dos C'orifeus cuja profissão era levantar os
índios contra seus superiores até chegar de expressar-se de ata·
car a minha esposa. É moço, solteiro, não tem pai nem mãe e
anao (uma palavra ilegível) inclinado ao furto, e a mentira é
tudo próprio para servir na Armada.
Tenho pois todo o fundatnento para crer que V. Exa. aprove
quanto se acaba de efetuar por meio do Subdelegado deste termo ; sendo este o único meio para se restabelecer a tranquilidade que antes sempre gozava a ~1issão. Aqui n1e considero deveroso (sic) expressar os meus sentimentos de gratidão pelo zelo
com que V. Exa. tão oportunamente acudiu com o remédio,
deixando o caminho para continuar com fruto o exercício das
minhas funções em edificação dos Povos. Tendo por fim a hon-
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Resumo:

Em resposta ao pedido de informação sobre terras onde pudesse1n ser localizados imigrantes. o Presidente de Sergipe diz que
tendo a Repartição Especial de Terras Públicas sido extinta na
Província antes que se fizesse o registro das terras devolutas.
considera como tais as que faziam parte dos antigos aldeamen;
tos indígenas. Enumera a extensão desses terrenos. entre os
quais está São Pedro. e avalia suas potencialidades econô1nicas.
indicando localização e via de acesso. Sobre n1edição e demarcação de terras. diz nada ter feito por falta de recursos. e1nbora
considere isso 1nuito in1portante para evitar a destruição das
rnatas e a apropriação indevida por parte dos particulares. Considerando a colonização estrangeira con10 eJen1ento de "civilização e indústria'' fará ver à Assembléia Provincial a necessidade de verbas para tal fim.

Comentário:

A destinação de terras das aldeias indígenas para a colonização
por imigrantes estrangeiros já fora aventada em Sergipe nos
anos vinte do século XIX. Devido à pressão dos proprietários
rurais, tenta-se incorporar a população da aldeia de Água Azeda à aldeia do Geru. e o 1mperador ordena que as terras deso·
cupadas seja1n reservadas para os in1igrantes. Contudo. não há
not í<.:ias de colonização est rangcira cn1 Sergipe no século passado. Observe-se que de início. as terras das aldeias for:1111 apresentadas con10 próprios nacionais. agora são tidas l·o1no dcvolutas (vide doc. n .0 16).

Transcrição :

Pág. LXIV··... E pois os terrenos devolutos rc<.:onhccidos são:
- u111a légua quadrada de l\!r ras. que pcrtcnccra111 à aldeia de
Gcru. e n1ais <.:inco léguas Ul' que os 111oradores da ald1..•ia. deno-
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minados índios se apossaram sem título legítimo, sendo por
isso consideradas devolutas pelo Conselheiro Manoel Vieira
Tosta quando Presidente desta Província ; meia légua de terras
pertencentes outrora à Aldeia d'Água Azeda ; além desta grande extensão de terrenos devolutos deve ali existir visto como
os que dela estão de posse nenhum título têm ; uma légua de
terras que pertencem ao aldea1nen to de Porto da Folha ; e uma
légua quadrada de terrenos que faziam o patrimônio dos antigos índios de Pacatuba. Todas estas terras, com exceção das do
Geru e do Porto da Folha , que melhor se prestarão à fundação
de fazendas de criar para o que oferecem as maiores vantagens,
são de grande força produtiva de toda a cultura do país acrescendo áinda a proximidade de Vilas, Freguesias e Povoados,
alguns dos quais bem importantes pela sua posição, número de
habitantes e até pelo seu comércio. O Geru onde se cultivam
os cereais necessários para o consumo da localidade, não sendo mui próprio para a agricultura, não deixa por isso de ter
um valor real na ordem dos interesses públicos e particulares.
O preço dos animais nesta Prov íncia é elevado, e o estabeleci1nento de fazendas de criação bem fundadas e regidas por uma
administração econômica zelosa, seria um importante melhoramento para a Província, e um vantajoso ramo de receita pública. Se se considerar ainda que confina com o Ge ru a extensão de terrenos superiores a cin co léguas, e coberto de fertilíssimas matas virgens, que poderiam ser aproveitadas para uma
cultura regular e metódica, se chegará à conclusão quão útil será ali a fundação de fazendas de criação. Outro tanto se poderia dizer do Porto da Folha, vizin ho das margens ubérrinias do
Rio São Francisco ... "

Comentário: As terras apresentadas como devolutas são as terras das aldeias
indígenas. Desta feita , os terrenos de São Pedro do Porto da
Folha nã'o chegaram a ser medidos. (Vide documento n.0 16).
Transcrição: · Pág. LXIII "Em aditamento ao Aviso deste Ministério da presente data, relativo à nomeação do Bacharel Bernardino Marques da Cunha Bastos, para o lugar de Engenheiro encarregado
de medir e discriminar as terras devolutas que demoram nos
lugares denominados Porto da Folha, Pacatuba, Água Azeda e
outros, transmito a V. Exa. por cópia, as instruções pelas quais
se deverá reger o mesmo Bacharel no desempenho da comissão
a seu cargo."

DOCUMENTO N.0 1S pág. LXVIII
OF(CIO DO PRESIDENTE DA PROVfNCIA DE SERGIPE AO MINIST~
RIO DA AGRICULTURA
17 de maio de 1878, APES Gl - 7
Resumo:

Atendendo pedido do Governo Central informa sobre as antigas aldeias de Sergipe. Após falar rapidamente sobre cada uma
delas, enfocando sobretudo o problema da terra; conclui negando a existência de índios e advogando a demarcação e venda das terras das antigas aldeais, como solução para dispersar
os índios dos lugares onde vivem e acabar com as reclamações
dos fazendeiros que são por eles importunados.

DOCUMENTO N.º 14 pá~ . LXVII
OFfCIO DA DIR ETORIA DE TERRAS PÚBLICAS E COLONOZAÇÃO DO
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DA AGRI CULTURA , COMÉRCIO, E
OBRAS PÚBLICAS AO PRESIDENTE DA PROVINCIA DE SERGIPE
19 de agosto de 1867 , APES - 41 7

Comentário: O discur~ dos Presidentes sobre as aldeias é bastante repititivo, realçando sempre a inexistência de índios e apresentando
as terras das aldeias como devolutas. Aqui admite explicitamente, que a venda ou aforamento das terras das aldeias dispersaria os "índios" (sic) e facilitaria a manutenção da ordem
em benefício do Estado e dos proprietários rurais. Observe-se
que, nega a existência de índios e contraditoriamente apresenta solução para acabar com as desordens dos "índios".

Resumo:

Transcrição:

Remete instruções para o trabalho do Engenheiro encarregado
de medir e discriminar as terras devolutas situadas em Porto da
Folha, Paca tuba , Água Azeda e outras.
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Pág. LXX " ... Na Comarca de Propriá existiram também duas
aldeias, Porto da Folha que hoje é habitada por indivíduos de
diferentes classes e Pacatuba, colocada a três léguas pouco mais
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..
ou menos da foz do rio Sao Francisco. Em 1781, por ordem
do Marquês de Valença, verificou·se uma medição dessa terra,
C\lja legitimidade tem sido por vezes contestada. O terreno de
que acima tratei por último é muito fértil , e próprio não só
para criação como para o plantio. Pelo que tenho exposto
compreenderá V. Exa. que nesta província não existem aldeias,
nem mesmo verdadeiros índios. Um ou outro indivíduo que
ainda conserva o sangue das antigas raças, perde·se no meio de
uma população mais ou menos civilizada. Dá-nos (?) exemplo
incontestável desta verdade o Aviso de 21 de outubro de 1850,
que mandou sequestrar e incorporar aos próprios nacionais todas as terras aqui concedidas a índios que já não viviam aldeados, mas sim dispersos; o Decreto n.0 1.139 de 6 de abril de
1853 que suprimiu a Diretoria Geral de Índios, e fmalmente o
Aviso do Ministério da Agricultura de 21 de junho de 1857,
mandando extinguir os aldeamentos que por ventura ainda
existissem. Os indivíduos que hoje se intitulam índios vivem
constantemente praticando as maiores tropelias, confiados, c0e
mo dizem, num direito, que já não lhes assiste.
Considero de grande utilidade a venda em hasta pública desses
terrenos devolutos, depois de convenientemente demarcados.
A adoção de semelhante medida não só se evitará as constantes
reclamações dos proprietários que sempre queixam-se dos atos
maus praticados pelos índios, como ainda fará com que esses
indivíduos dispersem·se nos lugares onde habitam em comple·
to ócio, cometendo crimes, e fugindo muitas à ação da justiça
que os persegue. Deus guarde a V. Exa.

DOCUMENTO N.º 16 pág. LXXI
OF(CIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE SERGIPE AO MINISTE·
RIO DA AGRICULTURA
9 de dezembro de 1879, APES Gl - 7
Resumo:

Respondendo ao pedido de informação do Governo Central
sobre a situação dos terrenos da aldeia de São Pedro, o Presidente se reporta à legislação que permitiu considerar as terras
dos índios como devolutas. Historia as tentativas de demarca·
çio destas terras, atribui à falta de recursos humanos e fman-
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ceiros a não conclusão das tarefas, tidas como necessárias para
acabar com os conflitos por causa da terra, pretendida por indivíduos que nem sequer são descendentes dos índios.
Comentário: Ao enumerar os dispositivos legais que, interpretados de modo
que convinha aos interesses regionais, permitiam alienar as terras das aldeias, o documento resume em linhas gerais a política
indigenista do século XIX e sua subordinação aos interesses da
grande propriedade rural (vide Carlos Araujo Moreira Neto A Política Indigenista Brasileira Durante o Século XIX. Tese
de Doutorado, 1.971). O documento deixa entrever que a falta
de recursos para efetuar a medição dos terrenos concorreu para
a demora na alienação das terras das aldeias.
Transcrição: Pág. LXXXI "Tenho a honra de acusar o recebimento do Aviso
que V. Exa. se di_gnou dirigir-me em 14 de novembrQ próximo
fmdo, no qual pede informações acerca dos terrenos pertencentes ao extinto· aldeamento da missão de São Pedro, se foram eles incorporados aos próprios nacionais, na forma do Aviso de 21 de outubro de 1850, se foram demarcados quando e
para que fun, e ainda se lá existem alguns índios ou descendentes destes ou intrusos estabelecidos. Passo a responder o mesmo Aviso com os dados que pude obter a respeito. É verdade
que o Aviso de 21 de outubro de 1850 mandou incorporar aos
próprios nacionais os terrenos dos índios que já não vivem aldeados, mas dispersos na massa da população. Entretanto o
citado Aviso foi revogado pelo de n.0 44 de 21 de janeiro de
1856 que manda considerar as propriedades pertencentes às
extintas aldeias não como próprios nacionais, mas como bens
vagos e os terrenos. nem como tais, nem como próprios.nacio·
nais, porém pertencentes ao domínio útil e devoluto. A vista
disso é claro que não se poderia mandar incorporar aos próprios nacionais, as terras em questão. Não consta·me que na
aldeia de São Pedro se procedesse medição e demarcação alguma. Apenas sei que em 1781 realizou·se a medição do terreno
entfo ocupado pela aldeia de Pacatuba, também ao norte da
província, medição mandada proceder no domínio português
e por ordem do Marquês de Valença, assistindo a ela como Juiz
o Doutor Antonio Ribeiro Filho. Sei também que o Aviso de
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21 de junho de 1865 mandou extinguir os aldeamentos de Sergipe, e medir e demarcar os respectivos terrenos. Este Aviso,
porém, até hoje só teve execução em parte. Ao princípio a
Presidência fez sentir ao Governo a dificuldade em que se achava a fun de cumprir fielmente o que expunha o citado Aviso,
nlo só porque não existia um profissional que se encarregasse
de semelhantes trabalhos, como ainda porque a tesouraria da
fazenda, não se achava .habilitada a fazer a despesa necessária.
Mais de uma (?) vez teve ocasião de dirigir-se a Presidência ao
Governo a respeito do assunto de que me ocupo, e somente
no ano de 1867 aqui chegou o Engenheiro Bernardino Marques
da Cunha Bastos, incumbido de realizar o dito trabalho, mas
foi logo designado para medir e demarcar os terrenos da extinta aldeia do Geru ou Chapada, ao sul da província, serviço que
nesta ocasião não foi convenientemente terminado. Depois, em
vista de constantes reclamações dos proprietários e lavradores
daquelas paragens nomeou o Governo Imperial uma outra comissão ao princípio dirigida pelo Engenheiro João Cassiano de
Castro Menezes, e mais tarde pelo Engenheiro José Joaquim
de Pinho Júruor, mas todos eles foram extintos por ordem do
Ministério a cargo de V. Exa., sem que, entretanto, o resultado
almej~do se conseguisse in totum.
.
Nenhuma outra Comissão veio a esta Província encarregada de
proceder à medição das terras das extintas aldeias de São Pedro
e Pacatuba, providência que considero de imediata necessidade
a fun de acabar com as ques!ões de terras que ali se manifestam muitas vezes de uma maneira desagradável. Nesta província não existem índios propriamente ditos, e que estejam no
caso de merecer os favores que concede o Governo.
Um ou outro que ainda conserva o sangue das antigas raças
confundem-se no meio de uma população mais ou menos civilizada.
Nos terrenos das extintas aldeias residem indivíduos que nem
ao menos são descendentes dos antigos índios, e que acobertando-se com esse nome, cometem as maiores tropelias, pugnando por um direito que não lhes assiste, e perturbando a
tranquilidade dos proprietários vizinhos. A supressão da Diretoria Geral dos Índios determinada pelo Decreto n.0 · 1,139
de 6 de abril de 1853, e a extinção dos aldeamentos prescrita
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pelo Aviso já citado de 21 de junho de 1865 confirmam o que
digo com relação a não existência de verdadeiros índios.
Creio que por esta forma tenho prestado as informações por
V. Exa. exigidas."
DOCUMENTO N .0 17 pág. LXXIII

OFICIO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA DO MINIST~RIO DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS AO PRESIDENTE DA PROVlNCIA DE SERGIPE
21 de janeiro de 1880, APES - 419
Resumo:

Comunica que, em face das informações prestadas pelo Presidente, logo que possível irá um engenheiro demarcar as terras
do antigo aldeamento de São Pedro e designar a parte que será
doada como patrimônio à Câmara Murucipal da Ilha do Ouro,
conforme requerimento desta.

Comentário: Dominando a Câmara Murucipal os proprietários rurais tentarfo através dela, ter acesso às terras indígenas por eles sempre
cobiçadas. Tal perspectiva se abre com a Lei n.0 2.672 de 20
de outubro de 1875 que permite passar para os Municípfos
as terras das aldeias extintas. Deste modo, antes do fim do século as terras da aldeia de São Pedro estarão ocupadas efetivamente pelos fazendeiros, mediante arrendamentos feitos pela
Câmara. (cf. Requerimento de João Fernandes de Brito ao
· Conselho Municipal de Porto da Folha 18.10.1897 in Diário
da Manhã(Aracaju) 10.4.1917.
Transcrição:

Pág. LXXXIII "Presente a este Ministério, o requerimento em
que a Câmara Murucipal da Ilha do Ouro, solicita para seu patrimônio, uma légua de terras pertencentes ao extinto aldeamento da missão de São Pedro, e bem assim as informações
prestadas por V. Exa. em seu ofício de 9 do mês fmdo, resolvo
declarar a V. Exa., para que o faça constar à dita Câmara que,
logo que as circunstâncias do Estado o permitam, irá um engenheiro ao lugar de que se trata demarcar as terras do antigo
aldeamento e designar a porção necessária para o solicitado patrirnôruo. Outrossim, recomendo a essa Presidência providência
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de modo que tais terrenos não sejam ocupados por intrusos".

18 de setembro do dito ano, tudo mediante o necessário processo.
A aldeia de que se trata, segundo informações, é hoje habitada
por indivíduos de diferentes classes que , que nem ao menos
sfo descendentes dos antigos índios, e por semelhante motivo
em Janeiro de 1880 a Câmara Municipal da Ilha do Ouro pediu
ao Governo Imperial para seu patrimônio as terras do mesmo
aldeamento, tendo o Governo declarado que, somente depois
de demarcados, seria designada a porção de terras necessária
para o solicitado patrimônio. O artigo 11 § 8° da Lei n.0
1.114 de 27 de setembro de 1860 autorizou o Governo a aforar ou vender os terrenos pertencentes a antigas missões e aldeias de índios, que estivessem abandonados, cedendo porém
a parte que julgasse conveniente para a cultura dos que nelas
ainda permanecessem e o requeressem. Ora, estando extinta e
há muito abandonada a aldeia em questlo e devendo V.M., segundo o Aviso de 12 de agosto de 1881, medir e demarcar nessa Comarca as terras devolutas que devam ou possam ser vendidas nos termos da Lei n.0 601 de 18 de setembro·de 1850,
é claro que tem também competência para efetuar a medição
dos citados terrenos observando a respeito as prescrições legais.

.

DOCUMENTO N.0 18 pág. LXXIV
OFICIO DO PRESIDENTE DA PROVf.NCIA DE SERGIPE AO ENGENHEIRO CHEFE DA COMISSÃO INCUMBIDA DE MEDIR TERRAS NA
COMARCA DE GARARU
30 de outubro de 1882, APES Gl - 171
Resumo:

Respondendo a uma consulta feita pelo Engenheiro o Presidente da Província se reporta aos atos oficiais que consideraram a aldeia legalmente extinta e às leis que permitiram dispor
das suas terras, apresentadas como devolutas, e como tais,
passíveis de venda ou aforamento a quem por elas se interessassem.

Comentário: Dirigindo-se a outro interlocutor, mais uma vez o discurso do
Presidente se repete ao enumerar as leis que permitem alienar
as terras da aldeias e proclamar a inexistência de índios. Registre-se que apresenta a aldeia como há muito abandonada, o
que pode ser contestado pelos documentos n.0 s 19 e 20.
Transcrição:

Pág. XXIV "Tenho presente o ofício que V.M. me dirigiu em
27 de setembro fmdo, no qual pede esclarecimentos acerca do
extinto aldeamento de índios de Sã'o Pe.dro do Porto da Folha, sito nessa Comarca, e em resposta cabe-me dizer-lhe o seguinte. A Aldeia de que se trata compreende uma légua de terra, e há muitos anos se acha não só em virtude do disposto no
Decreto n. 0 1.139 de 6 de abril de 1853, que suprimiu a Dire•
toria Geral de Indios nesta província como ainda em vista do
que determina o Aviso de 21 de junho de 1865 que mandou
medir e demarcar os terrenos que faziam parte das extintas aldeias aqui existentes. Estes terrenos, segundo prescreve o Aviso
n.0 44 de 21 de janeiro de 1856, não são considerados próprios nacionais, mas sim bens vagos pertencentes ao domínio
nacional e devolutos, devendo quanto a eles observar-se o disposto no Aviso do Ministério do Império de·21 de outúbro de .
1850, a fun de que possam ter o destino que lhes dá a le1 de
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DOCUMENTO N.o 19 pág. LXXVll
OFÍCIO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA DO MINISTl!RIO DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA, COMl!RCIO E OBRAS PÚBLICAS AO PRESIDENTE DA PROVf.NCIA DE SERGIPE, COM VÁRIOS ANEXOS
30 de junho de 1884, APES - 4 20
Resumo:

Recomenda ao Presidente que, em vista das suas informações e
do Memorial apresentado, em anexo, nomeie um Juiz Comissário para proceder à demarcação das terras do extinto Morgado
do Porto da Folha e decidir se são devolutas.

Comentário: O documento não se refere especificamente à questão da terra
dos índios. O litígio é mais amplo. Diz respeito às terras do
extinto Morgado do Porto da Folha cuja propriedade era contestada por indivíduos que as consideravam devolutas. A ques·
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tão maior era entre os Tavares e o Coronel Gouveia Lima, e se
toma bastante acesa por volta de 1882, acirrada, além do mais,
por disputas políticas.
Os anexos apresentados por uma das partes litigantes interessam ao estudo das terras·de São Pedro, indevidamente apresentadas como parte do Morgado.

Transcrição: . Pág. LXXVII "Examinadas as informações prestadas por essa
Presidência, em ofício de 29 de fevereiro do corrente ano,
acerca do incluso memorial que a este Ministério apresentou
o Dr. João Maria Loureiro Tavares e Antoruo da Silva Tavares,
com o fim de provar que são, com outros herdeiros, os proppetários legítimos do extinto morgado de Porto da Folha, resolvo
recomendar a V. Exa. a nomeação para o murucípio de Gararu,
de um Juiz Comissário que proceda à demarcação das terras de
que se trata, e decida se são ou não devolutas. Ao dito Juiz
Remeterá V. Exa. o incluso memorial, para os fins convenientes".

itens, dos quais apenas os quatro primeiros interessam à questão da terra de São Pedro, razão pela qual o documento não
foi reproduzido integralmente. Os itens III e IV tratam dos limites· das terras do Morgado no século XVIII e do que se pretende ser propriedade dos Tavares no fun do século XIX. Interessam mais diretamente à questão e são transcritos. A Caiçara que é a terra dos índios, aparece incluída por esses limites,
fato que é aliás explorado pelo litigante coronel Gouveia Lima.
Na sua defesa, os Tavares não o desmentem, apenas contraargumentam dizendo que nada prova a anterioridade do aldeamento sobre o domínio do Morgado. Outro ponto que merece
ser ressaltado é que para mostrar sua propriedade sobre as terras inovam os arrendamentos pegos pelos ocupantes dela. O
mesmo argumento poderia ser usado para mostrar que a Caiçara era propriedade dos Índios uma vez que o Morgado a
ocupava mediante arrendamento conforme documento n.0 2.

Comentário: O Memorial apresentado pelos Tavares, compõem-se de treze

Transcrição: Pág. LXXXIX " :... Extensão e limites dos terrenos, segwido o
tombamento feito em 1745.
Dos autos do tombamento consta que, pelas informações colhidas pelo Juiz Comissário do então, foi este o ponto de partida e base da divisão e demarcação que se procedeu." ... ibi ...
"declararam as testemunhas e mostraram ao pé de uma árvore
grande chamada umburama - duas pedras grandes, uma pela
parte de baixo que confronta com o rio de São Francisco, distante d'ele duzentas braças, pouco mais ou menos, e outra, pela parte de cima da referida árvore, fronteira uma da outra, que
confronta, pela parte leste com o riacho Porto da Folha, distante dela cem braças, pouco mais ou menos, e pela parte dita
parte divide as terras do referido Morgado com as terras do
' Sargento-Mor Francisco Pereira Castro, aliás seus herdeiros, e
pela parte do norte serve o dito rio São Francisco de demarcação até o fun delas pelo dito rio acima, e pela parte do settão
sul ignoram ditas testemunhas com quem dividem ditas terras,
por terem incerteza a quem pertencem, por ser tão incógnito
e despovoado, mas sabem e é notório lhe pertencem todas as
vertentes do referido sertão do sul e que, de anos imemoriais,
aqueles ditos marcos declarados e confrontados na sobredita
forma servem de divisão no princípio delas até o riacho chama-
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DOCUMENTO N.0 19a. pág. LXXVIIl (ANEXO AO DOCUMENTO N.º 19)
MEMORIAL DAS TERRAS DO EXTINTO MORGADO DO PORTO DA
FOLHA DA PROVINCIA DE SERGIPE
21 de julho de 1883, APES - 420

Resumo:

Apresenta um rápido histórico do Morgado desde sua instituição até sua extinção e a conseqüente aquisição das terras pelo
Capitão Luiz da Silva Tavares que as deixa em herança para
seus descendentes, que constituem uma das partes ora em litígio. A partir de um tombamento feito em 1745 apresenta a extensão e limites dos terrenos confrontando-os com os limites
atuais, argumentando que não tem fundamento a pretensão de
se considerarem tais terras como devolutas porquanto os que a
ocupavam pagavam arrendamentos. Apresenta uma versão dos
acontecimentos recentes, segundo a qual os rendeiros pleiteiam
indevidamente a legitimação dos terrenos que ocupam, concluindo que os tais terrenos são de domínio particular.

•

do Xi ngó-grande. onde findam as sobredit as terras. as quais
sen1pre possuiu o dito coronel (Alexandre c;o1nes). por si e
se us antecessores, de n1ansa e pacífica posse. sem con tradição
de pessoa alguma. a vista do que houve o dito Juiz o dito niar·
co por certo e habilitado e ser o próprio de que se faz 111enção
... etc etc".
Do dito marco habilitado seguiu-se o ru1no leste à oeste pela
margem do Rio São Francisco se fazendo ponto nas seguintes
fazendas:
la. Intans à 1 l / 2 légua
2a. Ilha do Ouro à l légua da precedente
Ja. Ara ticu à 3 léguas da preceden te
4a. Caiçara à 3 léguas da preceden te
Sa. Jaciobá à 1 légua da precedente
6a. Ilha do Ferro à 2 léguas da precedente
7a. Curralinho à 2 léguas da precedent e
8a. Jacaré à 2 léguas da precedente
9a. Colete à duas léguas da precedente
lOa . Canindé f1 3 léguas ela precedente
11 a. Cabeça de \egro à 1 légua da precedente
l 2a. Oricurituba à 3 léguas da precedente
l 3a. Ca111ca111anhã 3 ~ léguas da precedente
.. todas con1 logradouros e terrenos que partc1n das águas \ 'CI'·
tentes ao sertão do rio São Fra1h.·isco··.
··A. três léguas na 1ncsn1a direção chegou o Ju iz Co1nissário ao
riacho Xingó·l~ rande. que faz barra no Ri o São Francisco e onde. foi dito a ele J ui1. Co1nissário. findare in as terras do dito
\1orgado e serve n dito riacho de de111arcação às ditas terras.
pela parte de baixo e pela parte Jc cin1a do sertão de Rodelas
serve de de1narcacão
tan1bé1n as terras da Casa da Torre até
•
o nascente do dito riacho e águas verte ntes ao dito rio São
Francisco.··
Esta den1arcação assin1 feita foi julgada pelo ()u\'idor e (Orte·
gedo r An1aro Lins de \'tcsquita Pinto Pena no sítio do .~racaju
(hoje capital da Provi'ncia ) cn1 20 de dcz.c1n bro de 17.+S ( l)o.:. l
~

IV

Pontos atualn1cn te conhecidos dessa .ex tensão e li1nites.
Deverão se r os n1es1nos os linütes dos terrenos do c\.tin to \l orgado. porque nenhu1n ato judic ial os 1nouifii..:ou.
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Entre tanto . se pelo lado do norte é limite conhecido o rio de
São Francisco e do oeste o riacho Xingó-Grande até as suas
ca beceiras com a largura e comprimento que por esse lado tem
os ditos terrenos - pelo contrário, pelo lado do oeste. a começa r do referido n1arco. acima do Riacho Porto da Folha tem
' o
sido invadido o terreno ao ponto de só ter sido respeitado
domínio e posse até o lugar (incompleto no original).
Pelo lado do sul ou o centro se demarcam os terrenos pelas
águas verten tes ao sertão e pendentes ao rio São Francisco. i:
assim que têm sido respeitados estes limites por posses estabelecidas. sendo un1as tnais que trintanárias e outras imemoriais.
posses que tem sido formadas por um grande número de contratos de locação ou arrendamentos.já pelos primeiros proprietários do ex tinto Morgado e já por todos os outros que lhes sucederam. sendo esses contratos firmados com documentos ou
títulos em que figuram as partes contratantes."

DOCUMENTO N. 0 19b pág. LXXXIII (ANEXO AO DOC. 19)
AUTO DE TOMBAtvtENTO DOS TERRENOS DO MORGADO OE PORTO
DA FOLí-IA REALIZADO EM 1745. APES - - 420
20 de dcze1nbro de 1745. APES -· 420
Resumo :

Registra os li mites e descreve as fazendas que constituíram o
Morgado do Porto da Folha. cuja ex te nsão era de 27 ou 28 léguas aproximadamente. Aí viviam 103 escravos e se criavan1
4.145 vacas. 95 éguas. 88 cavalos distribuídos pelas treze fa·
zendas. ~nun1eradas no documento anterior. entre as quais se
inclut'a a Caiçara .

Comentário:

A inclusão da Caiçara neste tomban1ento dos terrenos do Morgado é claramente uma tentativa do administrador deste de estender a propriedade sobre terras que pertenciam aos i'ndios e
eran1 explorados pelos pecuaristas do Morgado 1nediante arrendamento (vide documento n. 0 2 ). O arrendamento prolongado
teria pennitido a presença dos currais. casas de telhas e escravos que se ocupavam do gado facilitando a pretensão do Administrador do Morgado de ton1bá-la con10 fazenda deste. Contudo. ao plei tear. anos mais tarde. a cassação dos au tos de rnl··
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dição e repartição de umas terras pertencentes ao Morgado e a
expulsão dos índios que aí moravam (documento n.0 1), . o
próprio Administrador do Morgado deixa entrever a precariedade do ato de tombamento efetuado em 1745 .

Transcrição: Pág. LXXXIII "Fazenda Caiçara - Aos vinte e um dias do
mês de novembro de mil setecentos e quarenta e cinco anos,
seguiu o dito Juiz Comissário, comigo tabelião de seu cargo e
as testemunhas já declaradas pelas ditas terras acima, a distância de uma légua grande pouco mais ou menos para cima da f azenda dita do Araticum achamos a fazenda e curral chamada Caiçara - que é de casas de telhas situada de gados vacuns e cavalares e escravos e tem logradouro e águas vertentes ao sertão, sita a beira do dito rio de São Francisco; ao que para constar mandou o dito Juiz Comissário fazer este termo em que assinaram as testemunhas abaixo declaradas. Eu, Domingos de
Souza Guimaraes, escrivão que o escrevi. Canto Manoel Caetano Lacerda, Manoel Dias ·de Castro.
DOCUMENTO N. 0 20 pág. LXXXV

OFÍCIO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA DO MINISTl!RIO DOS
NEGÓCIOS DA AGRICULTURA, COMl!RCIO E OBRAS PÚBLICAS AO
PRESIDENTE DA PROVINCIA DE SERGIPE
· 20 de agosto de 1888, APES - 421
Resumo:

Comunica que voltam para Sergipe índios de São Pedro que
foram ao Rio de Janeiro reclamar contra a invasão de suas terras. Recomenda providências para que seus direitos sejam garantidos.

Comentário: Contrariando as informações dos Presidentes da Província de
que a aldeia se encontrava há muitos anos abandonada, o documento mostra que os índios continuaram ocupando-a e
reagem à invasão de suas terras recorrendo ao Imperador.
Transcrição:

e Lourenço Marirlho, aqui chegados com o ftm de reclamarem
a respeito das terras que dizem lhes pertencerem, e que ali estão sendo invadidas por vizinhos, recomendo a V. Exa. haja de
exigir as informações necessárias, e providenciar de modo que
sejam eles protegidos, garantindo-lhes seus direitos."

Pág. LXXXV "Seguindo para essa Província os índios do aldeamento de São Pedro do Porto da Folha, Manoel Pacífico de
Barros, Jesuíno Serafim de Souza, Manoel Esteves dos Anjos
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DOCUMENTO N .º 21 pág. LXXXVI

··

OFÍCIO DO PRESIDENTE DE SERGIPE AQ MIN:ISTbRIO DA AGRICULTURA
8 de janeiro de 1890, APES Gl - 7
Resumo:

A pedido do governo central o Presidente envia requerimento
dos índios da "extinta" aldeia de São Pedro em que pedem
providências contra a Câmara que os expulsou das terras. Repetindo seus antecessores, informa que em Sergipe não há aldeamento nem índios legítimos, reportando-se à legislação que
fez com que aí se extinguissem ~'legalmente" as aldeias.

Comentário: Além de ressaltar o caráter reiterativo das informações prestadas anteriormente, o documento sugere que um requerimento
dos índios de São Pedro, reclamando sobre a invasão das terras, fora retido na Província numa tentativa talvez deliberada,
de impedir que as reclamações dos índios chegassem ao Governo Central. A lei que permite que as terras das aldeias passem
para o Município não é de 1857, conforme aparece no documento, mas de 1875.
Transcrição: Pág. LXXXVI "Com referência ao vosso telegrama de 4 do corrente, tenho a honra de passar às vossas mãos o incluso requerimento de Lourenço Marinho Barbosa e outros índios, residentes na extinta aldeia de São Pedro do Porto da Folha, em que
pedem providências contra o ato da respectiva Câmara Municipal que os esbulhara dos terrenos que , segundo alegam, lhes
pertencem. Informando a respeito cabe-me dizer-vos que neste
Estado não há propriamente aldeamentos, nem mesmo legítimos índios. Um ou outro indivíduo que ainda conserva o sangue das antigas raças perde-se no meio de uma população mais
ou menos civilizada.
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•

A nfo existência de aldeamentos regulares neste Estado, evi·
dencia·se do Aviso de 21 de outubro de 1850, Decreto n. 0
1.139 de 6 de abril de 1853 e Aviso de 21 de junho de 1857,
mandando incorporar aos próprios nacionais todas as terras
concedidas a índios que nfo vivessem aldeados, mas sim disper·
sos, suprimindo a Diretoria Geral dos Indios e mandando ex·
tinguir aldeamentos que por ventura ainda existissem. O n .0 3
do artigo 8 da Lei n.0 3.348 de 20 de outubro de 1857 prescreve que os foros dos terrenos das extintas aldeias de índios
passam a pertencer aos Municípios onde existiram tais terre·
nos. Baseada em tal designação a Câmara Municipal do Porto
da Folha tem aforado os terrenos que os reclamantes julgam
pertencer-lhes. ~ o que se oferece informar-vos com relação
ao assunto."
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NOTA INTRODUTÕRIA
Os documentos aqui reunidos constituem uma parcela das fontes escri·
tas existentes sobre a aldeia-missão de São Pedro do Porto da Folha-Sergipe.
Privilegiamos a publicação de manuscritos inéditos (exceçfo feita ao
documento n.0 1), em geral de difícil acesso aos interessados, e dentre estes,
selecionamos sobretudo os que se referem à questfo da terra. Publicam-se
também alguns documentos que não tratam explicitamente de terras, mas
são importantes na medida em que ·atestam a presença dos índios na aldeia
e a continuidade da posse das terras (ex. doe. 3, 4, 12, 20 etc.).
Pela própria natureza do material, manuscrito conservados em Arqui·
vos, deduz-se que expressam sobretudo a visfo dos brancos das camadas do·
minantes, uma vez que se sabe do analfabetismo generalizado das camadas
populares do século XIX. Além do mais, a documentação remetida pelos
índios às autoridades provinciais ou imperiais, enfrentava os entraves da tra·
mitação burocrática, sendo muitas vezes propositalmente retida, tomando
rumos ignorados. Significativamente, mais de uma vez, encontramos nos do·
cumentos referentes às aldeias indígenas, reclamações de autoridades provin·
ciais que exigiam dos delegados e outros ocupantes de cargos a nível local,
satisfações pelo atraso ou desvio de representações enviadas pelos índios,
o mesmo se registrando na esfera Central em relaçfo à Provincial. Com tais
empecilhos compreende-se que a documentação emitida pelos índios, encon·
trada em Arquivos, seja bastante escassa ao contrário da documentação re·
metida pelos proprietários rurais e autoridades diversas a respeito dos índios.
Não obstante, ao expressar interesses das camadas dominantes, tais documen·
tos mostram. que os índios de Sfo Pedro tinham uma légua "m qua~ . de ter·
ras.
Os documentos reproduzidos são, na sua maioria, do século XIX e in·
tegram o acervo dos seguintes arquivos:
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Arquivo de Marinha e lntramar de Lisboa- AMUL
Arquivo Público do Estado da Bahia {Salvador) - APEB*
Arquivo Público do Estado de Sergipe (Aracaju) - APES

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

'D~ste

último, onde pesquisamos de modo intermitente de 1970 a 1976,
procede a quase totalidade dos documentos aqui publicados. No arquivo ci·
tado encontram-se classificados em vários "fundos", tais como: Governo, Cle·
ro, Ministério do Império, Ministério da Agricultura e Papéis Diversos.
No que diz respeito à Correspondência expedida pelos Governantes de
Sergipe, a reprodução está sendo feita a partir de cópias dos originais (envia·
dos aos respectivos destinatários) transcritos, à mão, pelo secretário, nos li·
vros de Registro da Correspondência do Presidente da Província e, mais tarde,
do Estado de Sergipe.
A exceçao de dois documentos, que são bastante extensos e embora
tratem de problemas de terra não se referem especifi~mente à questão com
os índios {doe. 19a e 19b), faz-se, na parte 1 a reproduçfo integral dos documentos, ordenados cronologicamente. Na parte II, resume-se e comenta-se
cada documento e transcrevem-se os trechos que se referem à aldeia-missfo
de São Pedro do Porto da Folha. Na transcrição, optamos pelo uso da ortografia atual a fim de facilitar a leitura, sobretudo, dos documentos mais recuados no tempo.

TODAS AS CÓPIAS DESTES DOCUMENTOS ENCONTRAM-SE NOS
ARQUIVOS DA COMISSÃO PRó-fNDIO/SÃO PAULO COM A DEVIDA
AUTENTICAÇÃO.

*

Os documentos deste Arquivo foram localizados pelo Dr. Luiz Mott que
gentilmente nos forneceu cópias dos mesmos.
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A ANTIGA MISSÃO DE SÃO PEDRO DO PORTO DA FOLHA
E A RECENTE QUESTÃO DOS XOCÔ DE SERGIPE
(DOCUMENTO)

Beatriz Góis Dantas
Profa. de Antropologia da UFS
Mestranda em Antropologia UNICAMP
Membro da Comissão Pró-Índio SP
Introdução
O presente trabalho é uma tentativa de reconstituição etno-histórica de
grupos indígenas que, aldeados pelos brancos para atender aos interesses
destes na fase de ocupação do vale do São Francisco pelos currais, são,
do decorrer dos séculos, submetidos a pressões diversas que, passando pela negação 'de sua existência por parte dos grupos dominantes, culmina com a dispersão e posteri<;>r reagrupamento dos grupos familiares ou mesmo de indiví·
duos que se identificam como xocó. Nessa trajetória, a posse da terra é o problema fundamental.
Os dados empíricos que nos servem de base fazem parte de uma pesquisa mais ampla sobre o índio em Sergipe no século XIX (1) e resultam de um
levantamento de documentos, efetuado no Arquivo Público do Estado de
Sergipe, no Arquivo do Convento da Piedade (sede da Prefeitura de Capuchi·
nhos) em Salvador, complementados com alguns documentos do Arquivo
Público da Bahia, do Arquivo e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (2).
Além dessas fontes manuscritas trabalhamos com relatos de cronistas e viaj'antes, alguns jornais e entrevistas
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1 - lNDIOS, CURRALEIROS, HOLANDESES E MISSIONÁRIOS

A conquista dos territórios que atualmente constituem os Estados dt
Sergipe e Alagoas efetivada no fundo século XVI partindo de pontos oposto~
(Bahia e Pernambuco), fez convergir para o São Francisco tribos indígenas
que antes habitavam em outras zonas, contribuindo assim para a diversidade
linguístico-cultural das populações aborígenes aí remanescentes (Loukotka:
1955, Hohenthal: 1960).
Os historiadores que tratam da colonização de Sergipe, cuja conquista e
ocupação se fazem a partir do sul, registram além de uma grande matança, a
perseguição movida a grupos indígenas que se deslocavam na direção do Noroeste onde afinal, nas margens do São· Francisco, são alcançados pelos conquistadores, sendo forçados à deposição das armas e aceitação de uma precária aliança (3). Pinda1ba é o nome de um chefe indígena da aldeia da ilha de
São Pedro, que, segundo a tradiçao, foi obrigado a aceitar a "paz" imposta
pelos brancos. Já no início do século XVII as doações de sesmarias atingem a
parte ocidental da Capitania de Sergipe (Freire: 1977) e a atividade pastoril
aí se inicia provocando alterações na vida dos grupos indígenas, também afetada pela invasão e ocupação que os holandeses efetuam no baixo São Francisco na primeira metade do século XVII. Este fato passa a ser um elemento
importante no relacionamento dos portugueses com os nativos, vistos agora
como possíveis aliados no combate ao invasor, ou como inimigos mais perigosos quando aliados àqueles. De um lado e do outro lutaram os nativos, e os
holandeses, convencidos de que "da apiizade dos índios depende em parte o
sossego e a conservação da colônia do Brasil" (4), procuram captar-lhes a simpatia proclamando seu direito à liberdade.
Quando da doação da Capitania de Sergipe a Nomno Oliferdi, uma das
cláusulas do acordo da Companhia da·s Índias Ocidentais dizia: "Para assistência de seus colonos e lugares (de residência) farão todos as diligências por
utilizar-se dos indígenas dessas terras, remunerando devidamente o seu trabalho e esforçar-se-ão por tirar-lhes os seus modos e costumes bárbaros e
levá-los ao conhecimento da nossa fé cristã, aplicando para este fim particularmente o meio de ensinar aos moços e meninos a nossa língua, e os princípios elementares da nossa religiao, habituando-os, desde a infância, ao
trabalho, à cultura da terra e cousas semelhantes". (Freire: 1977, 145).
Com a expulsão dos holandeses, a atividade missionária se intensifica
na região sanfranciscana em conexao com a expansão pastoril que , irradiando-se da Bahia e de Pernambuco atinge, ainda em meados do século XVII ,
o curso médio do Rio e se alastra pelos sertões nordestinos (Prado: 1963, 45).
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Os capuchinhos franceses, sediados então em Pernambuco, penetram pelo São
Francisco, fundando várias missões e disputando com os jesuítas vindos da
Bahia o domínio da região, onde mais tarde também atuaram outras ordens
religiosas ( 5).
A invasão dos territórios indígenas pelo gado gerava uma série de conflitos entre índios e curraleiros, envolvendo evidentemente o Estado e a Igreja,
esta através das missões. Parece-nos significativo transcrever como frei Martinho de Nantes (6) um dos atores desse drama, percebia a dinâmica das rela·
ções entre missão, Estado e fazendeiro na fase inicjal da expansão do gado.
Referindo-se à fundação das missões mostra como, por vezes, a iniciativa cabia ao próprio fazendeiro que, descobrindo boas pastagens nas proximidades de aldeias indígenas e tendo conseguido permissão para instalar-se, vai
"incontinenti a Pernambuco (sede do hospício dos Capuchinhos) ver se não
encontraria algum Missionário que quizesse se estabelecer entre estes índios, e
por meio dele, o seu gado estaria em segurança" (Nantes: 1952, 2).
O tema da segurança é retomado ao avaliar a importância da missão pa·
ra o Estado e para os índios. Diz ele: "O fruto da Missão não se lin1ita aos
índios; os Portugueses também tiram vantagens consideráveis, no temporal
e também no espiritual". Após falar de como os missionários supriam a necessidade de padres para ministrar-lhes os sacramentos, detém-se no temporal.
"A conversão dos índios lhes tirava o receio das incursões dos Selvagens, que
os vinham matar em suas casas ... Eles temiam mesmo os Indios que se tinham
convertido porque era difícil de viver sempre em paz com eles, os Portugueses
lhes causavam de sua parte, muitos dissabores. Além do mais eles comiam o
gado dos Portugueses para se indenizar, diziam eles, das terras que os Portu·
gueses lhes tinham usurpado" (...) "O Estado também tira vantagens da
nossa Missão, não só pelas razões sobreditas (segurança da população que am·
pliava a fronteira econômica) mas também pelo acréscimo de súditos fiéis,
sempre dispostos a auxiliá-lo com o necessário, segundo suas forças, como já
aconteceu com a nação chamada Caboclos, com os quais os Portugueses expulsaram os Holandeses do Brasil e sem eles isto teria sido impossível" (idem,
50/52). Mas ao perceber que em relação ao sistema as missões eram "fronteiras" co~ fmalidades estratégicas, percebia que elas traziam em si uma contradição, pois, se de um lado, domesticavam o índio, de outro exigiam bases
mínimas para a sobrevivência da população indígena aí reunida. Terra onde
ela pudesse plantar era indispensável. Mesmo quando as aldeias tinham, por
força da legislaçao portuguesa (7), garantidos tratos de terra para sua subsistência, os conflitos nã'o diminuíam, pois "os interesses dos particulares que
tinham seu gado nas terras dos índios, eram contrariados por nossos Missio-
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nários, que eles mesmos tinham chamado, mais para a segurança do seu reba·
nho, que pelo zelo da conversão dos índios, como os acontecimentos o mostrarão : eles se colocarão contra nós e empregarão toda a sorte de meios para
nos afastar. Nossos Missionários se viram obrigados a opor-se à usurpação das
terras dós fudios pelos Portugueses porque o gado devora as plantações e os
obriga a se separarem em diferentes lugares para viver, e por conseguinte im·
pede a Missão,, (idem, 85/86). Daí os constantes atritos entre curraleiros e
missionários, bem exemplificados pela longa questão entre Frei Martinho de
Nantes e a poderosa Casa da Torre.
2 - A MISSÃO DE SÃO PEDRO
Inserindo-se nos conflitos gerados pela expansão da sociedade colo~al ,
os missionários reuniram vários grupos indígenas habitantes das margens do
São Francisco, e, entre eles, estabeleceram suas missões. Destas, duas estavam
no· território de Sergipe: a missão de Pacatuba e a de São Pedro do Porto da
Folha. Esta surgiu entre os índios Aramurus (8) habitantes da margem direita do rio, que no início do século XVII foram colhidos pela frente pastoril e
viram suas terras serem transformadas no extenso Morgado do Porto da
Folha, de cerca de trinta léguas doadas a Pedro Gomes. Na luta contra os
holandeses, os Aramurus lutaram ao lado do morgadeiro que como recompensa lhes teria dado missionários a permissão para morarem nas terras do morgado . É o que consta da representação dirigida ao Rei de Portugual por Antonio
Gomes Ferrão Castel'branco: "Estando o bisavô do suplicante de posse destas terras já desde o tempo do feliz reinado do Senhor Rei Dom João IV e
concorrendo como fiel e zeloso vassalo para ?. expulsao dos holandeses, que
se haviam apoderado da foz do Rio de São Francisco, se serviu, para aquela
empresa, dos fudios denominados Orumarus e querendo gratificar-lhes a fidelidade com que o acompanharam, não só lhes facultou morarem em terras do
dito morgado, franqueando-lhes os meios de subsistência, se não que também
lhes erigiu uma Igreja e lhes deu missionário para os instruir e conservar nos
sentimentos da religião e exercícios do culto divino ... ,, · (9) É quando aí se
estabelece, por volta de 1672, o Frei Anastácio de Audierne (10) que, tendo
iniciado a catequese dos índios, comunica o fato ao governador Afonso
Furtado de Castro, o qual ordena às autoridades locais que "não molestem as
aldeias dos Aramurus, que estiverem a obediência deste governo, antes as ajudem e lhes dêem todo o favor ... ,, ( 11)
Frei Anastácio se demora seis anos entre os Aramurus, que habitavam
então várias aldeias ' sendo uma delas, talvez na ilha de São Pedro, a base
da
.
missao.
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Sua ação não se ·restringia contudo à base missionária, pois atuava tammém entre os portugueses e os negros. Reconhecendo seus serviços, o governo lhe teria dado uma canoa com capacidade para vinte pessoas, facilitando-se
assim as viagens de até 20 léguas rio abaixo para "fazer missão entre os Portugueses e fndios de outras aldeias,, (Nantes; 1953, 110). t bem possível que
nessas incursões rio abaixo, Audierne tenha começado a missionar entre os
Ciocó e Karapotó (12) qué rnais tarde formariam a missão de Pacatuba, localiz.ada 20 léguas abaixo de São Pedro, já perto da foz do rio. Quando em
1682, Nantes desce o Slo Francisco, encontra na missão de São Pedro Frei
Boaventura de Bequerel que estava então iniciando seu trabalho, e a quem
procura transmitir sua experiência acumulada ao longo de vários anos de missão entre os índios (idem, 192).
Uma vez domesticados, os índios passavam a ser utilizados pelo Estado
como força de combate que se integrava às tropas dos brancos, na luta contra
os índios bravos e negros aquilombados. Para abafar as constantes revoltas
dos indígenas do Nordeste no século XVII, os índios das missões sanfranciscanas foram requisitados muitas vezes, a exemplo do que ocorreu em 1688,
quando o governador ordena que das aldeias que margeíam o .rio (entre as
quais enumera a aldeia dos Are Muru), se retirem até 300 índios, para combater os "Bárbaros,, do Rio Grande do Norte que se tinham revoltado (13).
Anos mais tarde, em 1698, impedindo os negros o crescimento do núcleo fundado na Ilha do Ouro, porque "reunidos em mocambos, mataram o gadó e
destruiram as plantações,,, os índios da aldeia, que então aparecem sob a denominação de Roumiris (Freire ; 1977, 200), são utilizados pelos brancos para destruir o quilombo contribuindo assim para o avanço da fronteira da sociedade colonial.
Funcionando como centro de conversfo de índios e transformando-os
em súditos fiéis de Sua Majestade, prontos a integrarem as forças de combate
a serviço da implantação da sociedade emergente, a missão continuou dirigida
pelos capuchinhos franceses até 1700, época de sua expulsão (14).
Segue-se um período de desordens ern que os índios amotinados são pacificados pelas armas (15) e logo depois, em 1709, os capuchinhos italianos
assumem a direção das missões que os franceses tinham fundado no Rio Sfo
Francisco, entre elas Pacatuba e São Pedro, que conservarfo até os inícios do
século XIX.
Durante todo o século XVIII a documentação permite acompanhar a
presença de capuchinhos na missão de São Pedro ( 16).
Assim como os jesuítas, eles são acusados de exercerem o governo temporal dos índios, castigando-os com severas penas e recebendo em suas mis-
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sões índios procedentes das vilas e povoações indígenas secularizadas com a
expulsão dos padres da Companhia, o que dá margem a uma sindicância
efetuada pelo Desembargador José Joaquim de Andrade cujo resultado é favoráveJ ..aos capuchinhos (17). Estes continuam dirigindo as duas missões que
tinham em Sergipe, onde o Estado se faz sempre presente, não apenas nas
questões internas da aldeia mas sobretudo nos conflitos surgidos no relacionamento com a sociedade mais ampla. Neste nível, o problema fundamental é
o da terra.
2.1 - A terra dos índios

Ao que tudo indica, desde o fim do século XVII os índios da missão de
São Pedro conseguiram o domínio reconhecido sobre terras, que lhes teriam
sido cedidas por Pedro Gomes, instituidor do Morgado de Porto da Folha.
Sendo ajudado pelos índios na luta contra os holandeses "querendo gratificar-lhes a fidelidade com que o acompanharam ( ...) lhes facultou morarem
em terras do dito morgado, franqueando-lhes os meios de subsistência" (18).
Na verdade, o que é apresentado como magnanimidade do grande proprietário era antes uma exigência legal resultante da diretriz da Coroa portuguesa
que, dividida entre os interesses dos colonos e os da Igreja, procurou contemporizar, dando aos índios o direito de propriedade sobre parcelas do antigo
território tribal. Já em 1562, a pedido dos jesuítas, o governo dá sesmaria
aos índios (Leite: 1938, 87). Desde então, diversos expedientes legais reconheciam-lhes o direito sobre terras, explicitado em alvará de 1680 que os considera como "primários e naturais senhores dela" (Ribeiro; 1970, 198). Em
alvará de 23 de novembro de 1700 o rei ordena que se "dê toda a providência necessária a sustentação dos Párocos, Índios e Missionários, que assistem
nos dilatados sertões de todo o Estado do Brasil sobre o que se tem passado
repetidas ordens e se não executam pela repugnância dos Donatários e Sesmeiros que possuem as terras dos sertões. Hei por bem, e mando que a c~da uma
Missão se dê uma légua de terra em quadra para sustentação dos Indios e
Missionários; com declaração que cada aldeia se há de compor ao menos de
cem casais ... " (19).
Por força dessa legislação, decerto os índios conseguiram títulos que
lhes asseguravam a posse legalizada e reconhecida pelo Estado sobre uma légua en1 quadro de terras, localizadas à beira do rio São Francisco. Segundo a
tradição dos remanescentes indígenas da antiga missão, o rei é que lhes teria
dado a terra, sendo plausível que os capuchinhos tenham mediado essa doação, a exemplo do que ocorreu em outras aldeias (20). A terra chegou a ser
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medida e demarcada conforme atesta a representação dirigida ao Rei de Portugal por Antonio Gomes Ferrão Castel'branco, descendente de Pedro Gomes
e Administrador do Morgado no século XVIII, pleiteando que "sejam cassados os autos de medição e repartição de umas terras pertencentes ao Morgado
instituído por seu avô, o mestre de Campo Pedro Gomes, em uma extensão de
terras situadas à beira do Rio São Francisco de Sergipe e que possuía por sí
e seus antecedentes havia mais de cem anos; e também que fossem expulsos
das mesmas terras todos os índios Orumarus e incorporados na aldeia de
Pacatuba, e dadas as necessárias providências para o suplicante não ser inquietado pelos mesmos fudios e pelo seu missionário Frei Isidoro de Vignale, religioso italiano Barbadinho" (21).
A tentativa de tomar sem efeito a doação das terras feitas aos índios
aparece claramente em 1745, quando ao fazer um tombamento judicial
das terras do Morgado é incluída a Caiçara, então descrita como "fazenda e
curral" (22). Caiçara é o nome pelo qual é secularmente conhecida a terra
dos índios, que situada à margem do Rio São Francisco ficava encravada nas
terras do Morgado onde se praticava intensa atividade pastoril. Em frente à
Caiçara fica a ilha de São Pedro. Aí estava a sede da missão dos capuchinhos,
o hospício e a pequena igreja.
Nos constantes conflitos com os criadores de gado que invadiam as
lavouras dos índios, teriam estes encontrado na ilha uma opçao para sua
sobrevivência (23).
Assim, dividas entre a ilha e a légua de terra do continente, cuja
propriedade apesar de reconhecida pelo Estado era constantemente contestada pelos criadores das circunvizinhanças, viviam os índios da missão de São
Pedro, localizada nos documentos ora à beira do rio, ora na ilha. Embora a
presença dos missionários capuchinhos fosse um canal de acesso ao Estado na
defesa da propriedade da terra da aldeia, representando outrossim, um anteparo contra a escravidão do índio (que no século XVIII traz inquietação às
aldeias de Sergipe (Freire : 1977, 215), não era capaz de assegurar ao índio o
uso exclusivo de suas terras. Elas permaneciam ocupadas pelos rebanhos dos
civilizados, pelo menos nos últimos tempos em que os capuchinhos viveram
na missão, da qual se afastam no início do século XIX.
3 - A ALDEIA DE SÃO PEDRO NA PRIMEIRA METADE DO S~
CULO XIX.
Na primeira metade do século XIX, livre da tutela dos missionários capuchinhos, a aldeia experimenta um surto de 1nográfico de não índios, que se
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faz em conexão com sua evolução religiosa e administrativa. Tentemos pois
uma reconstituição dessa época.
3.1 - Os índios

Comecemos pela população aí residente, a respeito da qual as informa,
. vez por ~utr~ ~' ' ' naçao
- ''
ções quase sempre se restringem ao número de ind1os,
a que pertencem e muito vagamente à ocupação e modo de vida e as relações
·que mantinham com os brancos.
População indígena da missão de São Pedro
1a. Metade do século XIX
Ano
1802

1803
1808
1815
1825
1829
1845

População
231 índios
(1 )
(2)
50 casais
(3)
300 índios
300 índios
(4)
127 índios e 302 "portugueses" (5)
139 índios e 309 " portugueses" (6)
mais de 100 casais de índios
(7)

Fontes : 1 - Descrição Geográfica da Capitania de Sergipe , d'el Rei
1802, Anônimo. Ms da BN. 2 - Estado atual da civilização dos Indios da
Comarca de Sergipe d' El Rei, 1803. AMUL. v. 5 p. 176. 3 - Souza {1944).
4 ~ Prado (1919). 5 - Mapa da população da Missão de São Pedro, 1825.
APES Pac. 114. 6 - Relação dos habitantes da Freguesia Missão de São
Pedro do Pórto da Folha. 1829 APES scl. 7 - Informação do Diretor
Oera1 dos índios ao Presidente da Província de Sergipe, 22 .7 .1845. APES

Pac:. 847,
Em termos numéricos a população indígena da aldeia aparece nos docutnehtos com uma ampla margem de variação, o que, aliás se repete em relação
às óütras aldeias de Sergipe (24). Estas eram quatro, além de uma vila de índios; ttUe tto seu conjunto abrigavam um contingente indígena que repre~nta
Vâ ~% dtt jjopu1açio de Sergipe em 1802 e apenas 1,3% dessa populaçao em
1825 (Mott ; 1974, 1978),
.
,
A popuiaçio da missão de Sã'o Pedro dada em 1758 como de 250 indios, aparece nessa primeira metade do século XIX oscilando entre 300 e 127
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índios. Além de possíveis inexatidões ou critérios diferentes utilizados nas
próprias fontes {25) poder-se-ia pensar na alteração real do próprio contingente indígena, quer pelo abandono da aldeia por uma parcela da população
que se dirigia para outras aldeias, ou pelo movime.n to inverso de índios que
aí chegavam. Essa migração aparece com freqüência registrada nos documentos. Consta que por volta de 1818 teriam "se ausentado vários índios da Missão de São Pedro para a Capitania de Pernambuco" onde iriam procurar trabalho {26) ou que "depois de mudada a Freguesia (1841) foram deixad~s a
um inteiro abandono, e ninguém se acha quem tenha cuidado deles no Espiri·
tual como no Civil, por cujo motivo a maior parte deles se desterraram para
fora daqui" (27).
Mas, por outro lado índios de outras aldeias chegavam à missão. Assim
é que em 1823 o Pe . Gaspar de Paula Bulcão, que exercia também a função
de Diretor, comunica ao Presidente da Província que "ao romper da aurora
do dia 3 deste més aportaram a esta missão todos os índios da missão de
Águas Belas, pertencente à capitania de Pernambuco, com seus oficiais maiores e inferiores, dizendo que abandonaram sua missão por motivos justos, e
que os vassalos fieis em todo lugar obedecem e servem a seu soberano. Por
ora só tomei conhecimento de 60 arcos. Esta missão consta de 30, motivo
porque não lhes impedi a entrada. V. Exa. mandará o que for justo" (28).
Desta leva, apenas 4 se fixam na aldeia aí permanecendo até 1829, ao
contrário do que ocorre em 1827 quando 36 índios procedentes da aldeia de
Curral dos Bois aí se estabelecem, juntando-se a outros que tinham imigrado
anteriormente, aumentando o número e a heterogeneidade da população indígena da missão que aparece classificada por naturalidade em 1829 (29).
Naturalidade dos índios da missão de São Pedro
Ano de 1829

Da missão
Curral dos Bois
Rudela
Águas Belas
Pacatuba
Colégio
Traipu
Pambu
Total

78

56,0%
32,0%
3,5%
3,5%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
100,0%

44
5

5
3
2
1
1
139

Fonte: Relaçã'o dos habitantes da Freguesia Missão de Sã'o Pedro do Porto da
Folha . Ano de 1829 . APES s. cl.
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Da população indígena da missão 44% tinham migrado de outras aldei~s
localizadas nas imediações do São Franciso. Essas migrações podiam partir
da iniciativa dos próprios índios na tentativa de fugir às pressões da sociedade
envolvente, mas via de regra, eram promovidas pelos brancos e atendiam aos
interesses destes (30). De qualquer modo resultava que as missões terminavam
por abrigar índios de procedências e tradições culturais diversas que iam sendo niveladas com o passar do tempo, e também pela pressão aculturadora
exercida pelos missionários. Assim é que a missão de São Pedro, organizad.a
inicialmente entre os Aramurus, aparece no século XIX habitada por dois
grupos indígenas diferentes: Romaris e Ceocoses que tendo aparentei:iente
0 mesmo modo de vida não se entrecruzavam pelo casamento. É o que informa Aires do Casal, cujos escritos datam do primeiro quartel do século XIX,
acrescentando a mesma fonte que os Romaris seriam os nativos do lugar, enquanto os Ceocoses teriam vindo do outro lado do rio São Francisco (Casal:
1945 , 111 ).
Os Romaris são talvez os Aramurus do início da missão (31 ). Quanto
aos Ceocoses são decerto os Xocó, designativo que aparece associado a grupos
indígenas cuja presença é registrada desde o século XVII até os dias atuais,
num espaço geográfico que vai de Sergipe ao sul do Ceará (3~)..
. _
Embora em 1803 se apresente uma visão bastante otimista das missoes
sergipanas onde se afirma que "todos os índios se acham civilizados com a
religião e com a polícia do Estado. Ocupam-se em cu.ltivar as su~s terras ~
alguns dos ofícios mecânicos. Sabem ler e escrever a maior parte. Vivem pac1ficos e obedientes às leis e interessam a toda sociedade" (33), em geral as
informações sobre a vida dos índios são, não só, carregadas de preconceito,
.
como pouco animadoras.
Referindo-se à missão de São Pedro, diz Dom Marcos Antoruo de Souza, em 1808, que os índios eram "muito indolentes, vivem de caça e pesca e
muito pouca mandioca, que plantam nessa pequena ilha de São Pedro, que
tem meia légua de comprido e quatrocentas braças de largo" (Souza: 1944,
43).
Não é mais lisongeiro o relato deixado por Aires do Casal: "a colonia
compõe-se de duas tribos : Romaris que sao o re:to dos ~dígenas e .ºs Ceocoses, transplantados da vizinhança da Serra do Pao de Açucar, que fica quatro
léguas distante na Província de Pernambuco. Ainda hoje repugnam. aparentar-se uma com a outra. As mulheres trabalham diariamente em olaria, e cozem-na no sábado à noite em uma grande fogueira assoprada pelo vento num
terreiro. Os maridos caçam, pescam ou plantam alguma mandioca, quando
bem lhes parece; vadeiam a maior parte do tempo ; e gastam em cachaça o me-

-152 -

lhor produto do trabalho de suas cuidadosas mulheres" (Casal: 1945, 111 ).
Bem mais minuciosa, porém não mais alentadora, é a descrição das
impressões de viagem do inglês Gardner, que ficou retido quinze dias na
ilha, na primeira metade do século XIX. A aldeia de São Pedro "está situada na ilha do mesmo nome com cerca de meia légua de comprimento por
um quarto de largura, plana e de solo arenoso. A parte superior onde assenta a povoação, é descoberta, ao passo que a extremidade oposta é densamente tomada por pequenas árvores e moitas.
Passei a noite na canoa, mas quase não pude dormir por causa dos
mosquitos que eram abundantíssimos. Bem de manhã, dei umas voltas pela
ilha e apanhei algumas plantas. Durante o dia o calor foi insuportável, chegando o termômetro a marcar 99 1/2º à sombra ao meio dia. Como não soprava
a mais leve brisa, a sensação opressiva tocava quase o ponto de sufocação, como se o ar viesse de dentro de um forno. Não havia viva alma de portas a fora. Porcos e cabras, poucos que eram na ilha, bem como os cães, procuravam
a sombra das árvores de zizyphus que se erguem à margem do rio , perto da
aldeia. Tudo estava imóvel e quieto como à meia-noite. O canto dos passarinhos que eu me deliciava em ouvir no passeio da manhã, o grito estridente
da gavata (sic), grande ave aquática, até o grito monótono do bem-te-vi, tudo
cessara. Até as árvores estavam imóveis; as grandes águas amarelas do rio rolavam vagarosas, sem uma ruga na superfície. Tudo era tão quieto, que a gente
era quase levada a crer que a vida cessara de existir. Tendo armado minha rede
debaixo de uma árvore de zizyphus, nela fiquei até que se entibiassem os raios
de sol. Eram seis horas da tarde quando a brisa do mar chegou à ilha, e, como
era já tarde para continuar a viagem, ficamos onde estávamos para passar a
noite. Mas o sol se escondera e a brisa refrescara quando a maior parte dos
habitantes saiu de casa, sentando-se nos portais ou na beira do rio, a gozar a
deliciosa frescura da viração da tarde. Claro que eu lhes segui o exemplo e só
me retirei para dormir ·quase à meia-noite.
O número das famílias que habitam a ilha sobe a cerca de quarenta e
são em maior parte índios civilizados. Na tarde de nossa chegada apresentei-me ao seu capitão, homem já velho, trajando calças de algodao grosso, camisa
do mesmo pano, chapéu e sandálias de couro. Estava sentado debaixo de um
zizyphus, a consertar uma rede de pesca. Dele soube que os índios da ilha estão diminuindo gradualmente de número. O velho suspirou ao dizer-me que
não vinha longe o dia em que sua raça estaria extinta ou pelo menos amalgamada com outros habitantes .
Os que ainda não se misturaram são de pequena estatura e de constituiçao vigorosa, parecendo de índole afável e obsequiosa.
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Vi uma igreja na aldeia, mas o padre estava ausente durante o tempo
de minh.a visita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ·

d ustriosos que as mulheres: ou ficam em pé nos arredores, em completa ociosidade, ou se balançam em redes dentro de casa ou debaixo de alguma árvore.
Sob o grande zizyphus diversas redes se suspendem todas as manhãs e
raro ficam vagas. Aos domingos as mulheres põem de lado a roca ; mas logo
depois da missa agrupam-se para jogar cartas e nisso se entretem o dia inteiro ; e, como não jogam por dinheiro, servem-se de grãos de feijão como tantos.
Enquanto recobrava as forças para deixar a aldeia, também eu passei muito
tempo debaixo desta árvore, ora escutando a conversa da gente, ora respondendo às mil e uma perguntas que me faziam sobre meu país e outras terras
distantes. Eram perguntas às vezes bastante ridículas e eu bem percebia freqüentemente que minhas respostas eram tidas como pataratas, muito embora
os meus intelocutores fossem em extremo delicados para me dizerem o que
estavam pensando de mim. E não foi só em S. Pedro que observei este fato,
ocorrido aliás até com pessoas respeitadas e de boa educação." (Gardner :

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'

Senti grandemente a falta de minha caixa de remédios, que deixara em
Macei6, por não querer, nesta excursão, sobrecarregar-me com bagagem. Meu
único recurso, pois, era confiar-me aos remédios usados pelo povo. Vi por experiência própria que estes se limitavam ao óleo de rícino, que é, de ordinário, feito na ilha, e depois, ad libitum, uma forte beberagem de vinagre e açúcar branco. Havia na aldeia apenas uma venda onde se podia obter estes artigqs; mas, fora estes, é estranho dizê-lo, só existia aguardente.
Nenhuma provisão de alimento se podia adquirir por consideração alguma ; e, como em nossa longa permanência aqui havíamos esgotado todo o
nosso estoque, ficamos reduzidos, eu e o Pedro, à condiçío quase de fome .
Nem sequer um punhado de farinha se podia encontrar, e, se não fosse uma
ou outra galinha fornecida por uma velha índia, que bondosamente cuidou
de mim durante a minha doença teríamos ficado em completa penúria. Enquanto preso ao leito, mandei Pedro a outra aldeia a poucas léguas rio acima,
para comprar se possível, alguma provisã'o: mas ele voltou sem nenhum resultado.
Os pobres moradores da ilha estavam também literalmente na mais
completa penúria, apenas se alimentando do fruto da geoffroya superba, produto de uma pequena árvore bastante comum no sul da ilha. Chega a altura
de quase vinte pés e dá um fruto polpudo, mais ou menos do tamanho de uma
noz, chamado pelos índios de wnari. Em quase todas as casas, quer dos índios, quer dos brasileiros vi uma grande panela desta fruta em preparação, ou
dentro de casa sobre um fogo aceso no chão, ou debaixo de uma árvore nas
vizinhanças da casa. Assim que estã'o meio prontas para comer, grupos de
crianças em completa nudez, e homens e mulheres semi-nus, sentam-se em
roda da panela, caqa qual munido de duas pedras, uma grande e outra pequena, para quebrar o caroço da fruta , depois de comida a parte carnosa. O miolo
tem gosto wn tanto semelhante ao do feij!o cozido. Peixe é em geral um prato de resistência desta gente, mas é difícil apanhá-lo com o rio cheio.
Ao extremo oeste da aldeia há uma grande e copada árvore de zizyphus,
que se ergue solitária; e, como esta espécie de árvore conserva a sua espessa
fronde o ano inteiro, procuram-lhe a sombra homens e animais nas horas excessivamente calrnosas do dia. Debaixo dela se viam aldeões de ambos os sexos, as mulheres agachadas sol,>re redes estendidas no chio e ocupadas em fiar
com a roca uns grosseiros panos de algodão, usados principalmente para .velas
feitas de uma cera nativa, de cor amarelada. Os homens são muito menos in-
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1942, 103/ 109) (34).

Essas descrições de certo modo coincidem com as ocupações exercidas
pelos índios da missão, conforme quadro abaixo:
Ocupação dos índios da missão de São Pedro
Anos de 1825 e 1829

•

Ocupações
masculinas
Lavrador
Pescador
Agricultor/Pesca
Caçador
Correio
Correio e Caça
Alfaiate
Sapateiro
Pedreiro
Criador
Tambor

1825

1829

6
39

1
7
3
9
5

2

2

2

6

1

1
2

1
1

7
4

c/J

sem indicação
femininas
Fiandeira
Costureira
Louceira

4
1
38

Fontes: Relação dos fudios existentes em Sergipe Ano de 1825 Ms AN
X.M.-67. Relação dos habitantes da Freguesia Missão de São Pedro do Porto
da Folha. Ano 1829 . APES s. cl.
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Embora exista certa discrepância entre as duas fontes (35) quanto às
atividades dos índios, ambas indicam que eles pouco se dedicavam a lavoura,
o que nao significa que as terras dos índios fossem usadas apenas como território de ..caça, pois os brancos a elas tinham acesso e exploravam-nas.

"portugueses", por oposição a índios. Desenvolviam atividades sobretudo de
criação de gado e pequena lavoura, conforme se pode observar pelo quadro
que se segue :
Ocupação dos habitantes da Freguesia-missão de São Pedro
Ano de 1829

3.2 - Os brancos na missão
Encravada numa zona de pecuária em expansão associada a uma pequena -lavoura de subsistência, no correr dos anos vai se adensando em torno da
aldeia-missão uma população de não índios, sobretudo pardos (36) que se
estabelecem nas terras da aldeia. Esse movimento se iniciara, ao que parece,
no fmal do século XVIII quando os capuchinhos ainda geriam a missão. Intensificou-se com a saída destes, a entrega da regência da aldeia ao clero secular e a sua posterior elevação à categoria de Freguesia em 1821. A partir de
então, os mapas de população registram os habitantes da Freguesia discriminando-os segundo grupos étnico-raciais, permitindo assim separar índios e não
índios.
No ano de 1824 era a seguinte a composição da população da Freguesia-missão de São Pedro.

Ocupações
Agricultura
Vive do seu negócio
Criador
C/J

População da Freguesia-missão de São Pedro
Ano de 1825
Bràncos
Pardos
Pretos
fudios
Total

6%
56%

24
234

44

10%
30%

127
429

100%

Fonte: Mapa exato da População da Missão de São Pedro Ano de 1825 . APES
Pag. 114.
Os dados mostram que 70% dos habitantes da Freguesia-missão eram
não índios, estabelecidos na légua de terras doadas aos aborígenes, à qual se
circunscrevia inicialmente a extensão da Freguesia de São Pedro (37). Sua sede ficava na ilha, na qual se concentrava a maior parte dos 121 fogos em que
morava a população. Habitando na povoação junto com os índios ou disperso~ pela légua de terra, aparecem os. brancos, nos documentos citados como
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.....

Sapateiro
Pescador
Alfaiate
Carpinteiro
Ferreiro
Menorista
Professor de 1as. letras
Padre
Taberneiro
Correio
Vadio
Vive de esmolas
Pedreiro
Tamborileiro
Agricultura/Pesca
Caçador
Caçador/Correio
Sem indicação
Costureira
Fiandeira
Rendeira
Tecedeira
Louceira

"Portugueses"
17
12
10
6

Índios
1

7

8
5

7
6

4
3
2
2
1
1
1
1
3
1

5

1
1

3
9
2
4
21
16
15
13
5

1
4

38

Fonte: Relaçao dos habitantes da Freguesia-Missão de São Pedro do Porto da
Folha. Ano 1829 . APES s. cl.
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Observa-se que as atividades de agricultura e pecuária eram exercidas
predominantemente pelos brancos enquanto os índios ~s~avam m.ais vol~ad~s
para atividades extrativas e o exercício de pequenos of1c1os. A diferenc1açao
ocupacidnal por etnia se repete também nas atividades femininas, dedicando-se as índias sobretudo à fabricação de cerâmica enquanto as "portuguesas"
ocupavam-se em fiar , tecer, costurar e fazer rendas.
As atividades de agricultura e pecuária não se restringiam à terra do
continente mas eram efetuadas também na ilha. Com efeito, em 1818, a propósito duma representação feita pelo Capitão Mor da aldeia contra o Padre,
depoimentos de habitantes da missão dão conta de que na ilha podiam plan·
tar os "moradores e os índios" e, se estes não o faziam era por preguiça, ao
que outra testemunha acrescenta, que os ín~ios não ~êm safr~~· Na ilh~ t~
bém se criava gado conforme atesta o seguinte depoimento: que os 1nd1os
de que se trata são senhores e possuidores da Ilha da Missão de São Pe~ro
onde existe a Matriz de São Pedro na qual eles índios não têm safras e sim
o Padre conserva nela umas criações miúdas por cuja causa o ano passado
arrendou a metade dela a José Joaquim Risa, o qual cobrou renda dos animais que nela botaram os Portugueses, a pataca por mês de cada um e que depois o dito José Joaquim querendo fazer mais do que podia, o Padre tomou· lhe o arrendamento" ... (38) Outras testemunhas conquanto neguem o arrendamento das terras da Ilha, que , se realmente existiu, parece ter sido excepcional, afirmam que sabem "por seu público e notório serem os (ndios da mis·
são de São Pedro senhores de uma légua de terra e que esta desde o tempo dos
missionários Barbadinhos arrendavam ao Morgado Antonio Gomes Ferrão ...
e criavam gado vacum e cavalar , chamada Caiçara, até o presente se conserva
no tal arrendamento pagando trinta mil réis e que da Ilha não se cobra arrendamento de pessoa alguma" (39).
Ao que parece, as terras da ilha eram utilizadas sobretudo por uma populaçao mais pobre, voltada para lavoura de subsistência e criatório de caprinos, enquanto as terras do continente eram exploradas por criadores de gado
vacum e cavalar, inclusive com utilização de mão-de-obra escrava. O exemplo
mais significativo é o de Antonio Marinho de Castro, pardo, natural de Propriá, que nos fins do século XVIII se estabelecera na Caiçara onde vivia em
1829, casado com uma preta, como criador de gado e dono de nove escravos
(40). Outros não índios, criadores de gado menos prósperos, também se esta·
beleceram nas terras dos índios, ainda quando a missão estava sob a regência
dos capuchinhos, mas a imigração de "portugueses" para as terras da aldeia,
se intensifica após 1810. Com efeito, 63% dos brancos que em 1829 moravam
nas terras dos índios, aí se estabeleceram após a saída dos capuchinhos, que
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ocorrera no primerio decênio do século XIX (41 ), desencadeando mudanças
na vida religiosa e administrativa da antiga missão, pouco alterando contudo
as relações de poder.
3 .3 - A administração e as relações de poder na aldeia
Na primeira metade do século XIX a estrutura de poder da aldeia de
São Pedro se dividia entre os padres seculares, substitutos dos capuchinhos,
e que via de regra exerciam também as funções temporais de Diretor e as liderenças nativas, às vezes, cooptadas pelos brancos, ocupantes de cargos criados e por estes impostos. Assim é que vigorava entre eles o sistema de ordenanças cuja idéia básica era aproveitar os restos de hierarquia, consideração e
respeito, que apesar da longa sujeição, restava ainda em estado latente, entre
os índios. O sistema de ordenanças se constituía assim numa -ré.plica do esquema de administração pelo qual se regiam as demais povoações. Como tal
compreendia uma lúerarquia que tendo no ápice o capitão-mor da aldeia ,
desdobrava-se numa série de atribuições que eram exercidas, em escala decrescente de poder e prestígio, pelo sargento-mor, capitães, alferes, etc. Segundo Caio Prado, tendo funções militares e sobretudo administrativas e de
manutenção da ordem, as ordenanças indígenas substituíam um pouco a autoridade dos padres e dispensavam, em parte, a força bruta com que ordinariamente se lidou com os índios para mantê-los em obediência (Prado: sd,
166). Situando-se em pé de igualdade com as ordenanças das demais povoações, subordinavam-se todas ao Cap.Mor ou Governador da Capitania e mais
tarde ao Presidente da Província. Os oficiais dessas ordenanças nativas, que de
início recebiam patentes do Rei , passaram nos fins do século XVIII, em Sergipe, a serem simplesmente nomeados pelos Padres Diretores de aldeia ( 42).
Chega-se assim a situações paradoxais: a total subordinação das ordenanças ao
poder do Padre-Diretor, ou, ao contrário , o estabelecimento de conflitos entre
o Diretor e as ordenanças por outros nomeadas. Os conflitos são bastante evidentes em São Pedro, nessa primeira metade do século XIX. Em 1815 , por
exemplo, o Padre que estava na aldeia, representa contra o Capitão-mor da
mesma, o índio José Serafun de Souza, acusando-o de instigar os aborígenes a
cometerem furtos e outros crimes (43). Em contrapartida, este acusa o Padre
Antonio Simões de arrendar as terras da aldeia não tendo os índios onde plan·
tar, de usar a mão-de-obra indígena em benefício próprio, ocupando-os na
roça ou em lavagem de roupa, suprimento de água e lenha para a sua casa e
exigindo que o acompanhassem em viagem sem nada pagar-lhes, castigando-os
severamente se recusassem atendê-lo. Além do mais, desrespeitaria a Igreja,
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fazendo da sacristia curral para prender seu gado miúdo durante o inverno (44).
, .
Anos mais tarde, em 1823, o Padre Gaspar de Faria Bulcão, vigario da
Fregues.fà de São Pedro e Diretor dos Índios também se indispõe com o Capitão-Mor, chegando mesmo a pedir ajuda da tropa dos "port~guese~" para o
caso de eventuais ataques armados (45). Ato contínuo, demite Jose Serafim
de Souza do posto de Capitão-Mor da aldeia, nomeando em seu lugar "Frutuoso Antonio por ser índio bem mor!~erad~ e concorrerem .n:~e tod~os ?s
requisitos necessários para a boa ordem considerando como ~is prudencia,
não ser embriagado, amotinador, atraiçoado , religioso, obedient,e, .bo~~ costumes, honrado, exemplar, encontrar-se respeitosamente com o~ sud1tos ( 46).
A prática de nomeação dos oficiais de ordenanç~s n~tivas p~lo.Padre
Diretor apresenta-se como mais um mecanismo de dom1naçao dos 1nd1os, ~a
medida em que a sujeição dos ocupantes desses postos significava o esva~1a
mento de possíveis reações dos nativos, cuja força de combate ficava organ1~
da sob as ordens desses oficiais. A dominação das ordenanças se torna mais
dramática quando o Padre Diretor aparecl aliado aos criadores qu~ explo~a
vam a terra dos índios, como era o caso do padre Gaspar de Fana Bulcao.
A'isim é que, em face do clima de tensão existente ~a aldeia, e p~r achar
que "no cumprimento de alguma ordem pode haver efusao de sangu~s . e, sendo ele padre, incorrer em }rregularidade (4 7), desiste de todo ~ ~ire1to q~e
·tem sobre a Diretoria dos Indios e "nomeia em seu lugar ao Capitao Anton10
Marinho de Castro, Oficial de Ordenanças da Vila de Propriá; posto que,
apertado das cores, mas, homem honrado, abastado em bens , pru~ente e por
morar nas terras da mesma missão, para em todos os casos prevenir as desordens dos índios" (48).
o novo Diretor era justamente o criador de gado, que se estabelecera
nas terras dos índios nos fms do século XVIII, e que como Diretor poderia
usufruir das terras e da mão-de-obra indígena sem maiores entraves e esmagar
possíveis reações dos índios. A vida para estes parecia bastante difícil na a~ti
ga missão. Elevada à Freguesia, crescera muito a população de b,rancos e os interesses destes se tornam dominantes, o que se expressa tambem pela evolução administrativa da povoação . Contando em 182~ com 11~ fogos: era então
sede de distrito, chegando a pleitear sua elevação a categona de Vila (49). A
localização desta fora de povoação-aldeia, vai provocar um r~fluxo da população não índia que· se muda para a sede ou imediações da Vila ~50). A povoação de São Pedro perde também a condição de sede da Fregu~s1~ e volta a s~r
uma simples povoação de índios e mestiços, na qual passa a res1d1r um capelao
(51 ). Mas a evasão de grande parte de " portugueses" , conseqüência da evolu-
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ção religiosa e administrativa da região, não significa que os índios tivessem
retomado a posse efetiva de suas terras. Com o refluxo da população, as terras da ilha se tornaram decerto menos disputadas, mas a Caiçara continuava
arrendada aos grandes proprietários e os "rendeiros das terras que a eles a nação lhes concedeu não pagam prontamente os seus arrendamentos, além de
pagarem um tão diminuto preço alguma vez por terrenos imensos, e se alguns
pagam não chega para eles, e por isso é que tendo já arrendado quase toda a
terra, não só não têm com que trabalhar, mas também não gozam do lucro
das mesmas e daqui se origina acharem-se eles na maior pobreza" (52). Amesma fonte apresenta a aldeia como acéfala e em constantes desordens: "depois
de mudada a Freguesia foram deixados a um inteiro abandono e ninguém se
acha quem tenha cuidado deles no espiritual como no civil, por cujo motivo
a maior parte deles se desterraram para fora , e daqui se originaram tantos furtos, homocídios e desordens que cometeram, e airlda contirluarn a cometer
pois se entranharam naquelas fazendas roubando, destruindo e matando gado
para eles se puderem sustentar e isto fazem produzirldo por pretexto, que vão
procurando meio de vida,, de que se origirlaram tantas desordens que é impossível o podê-las numerar, tanto da parte dos homens chamados Portugueses
como da parte deles, até mortes. Ainda nestes dois últimos anos muitos deles
saíram para fora de sua aldeia porque o Reverendo Capelão que ali existe presentemente queria que os fndios lhe servissem como de escravos sem lhes dar
remuneração alguma pelo seu trabalho, e por isso por causa do dito capitão
houveram algumas desordens, que ele foi obrigado a fugir (53)."
Esse quadro que poderia ter sido propositalrnente carregado nas tintas
escuras para ressaltar as vantagens da admirlistração dos capuchinhos, cujo
retorno à aldeia então se pleiteava, é de certo modo confirmado pelos documentos emanados do Governo.
Na década de 1840, o problema do índio foi por várias vezes objeto de
discussões na Assembléia Provincial, que decide mandar medir uma légua de
terr~ para cada uma das aldeias (Lei de 6.2.1840) (54) e criar uma Diretoria
0
de lndios (Lei Provincial n. 127 de 18.3.1844). Essas leis tiveram contudo
pequeno resultado na prática ou mesmo não chegaram a ser aplicadas. Da Diretoria criada por iniciativa da Província, antecipando-se assim ao órgão congênere criado em 1845 pelo Governo Geral, pouco se conhece. Teria como titular pessoa escolhida entre os oficiais reformados, nomeado pelo Presidente
da Província, devendo inspecionar as aldeias e exercer atribuições que seriam
marcadas em regulamento. Este, ao que tudo indica, não chegou a ser elaborado "pelo menos não o foi até julho de 1845 , conforme ofício do Diretor Geral dos fndios, que diz: "O Governo ficou de me dar o regulamento e Ordens
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· com 0 meu cargo 0 que até agora não recebi, por isto estão a s
'
.
d " (55)
para cumpnr
Aldeias em poder dos Juízes Municipais e comigo não se :~t~n em
·
Nessa ocasião , São Pedro era apresentada como te_ndo mist~ra de gente s de "<.~ores mas há mais de 100 casais de índios verdadeiros, que :ivemga :aa e pesca e de criar gado , sujeitos à tutela do Juiz Municipal e Jui~ d~ . rfao~
Distrito" (56), cargos em geral ocupados pelos grandes propnetanos o

~o

se us prepostos.
h
.d f r amente
f possível que o Diretor dos fndios jamais ten a assumi o e e iv .
0 comando da situação. Sua falta de o perosidade é ressaltada pelo Presidente
da Província quand o em 1846, dirigindo-se ao Gover~o C~ntral , faz uma avaliação da situação das Aldeias de Sergipe ; "essas aldeias tem estado em ab_an dono e ent regues a si mesmas e delas não se tem cuidado , .posto ~u: exista
um Diretor Geral , que se criou por deliberação da A ssembléia. Pro~mcial , mas
ue se não tem dado-a trabalho algum , e a mesma Assembléia nao podendo
de maiores somas porque é pequena a sua
apenas tem marcado
para esta consignação a quantia de 489 $000 por ano (57).. .
ro
Sem nada fazer , apenas onerando o orçamento ~r?vmcial com os P ventos do Diretor (58), persistiu o órgão decorativo ate)u~o d~ 1847, quando em Sergipe passou a funcionar a Diretoria Geral ie lnd1os criada ~elo Gover,n o Imperial de conformidade com o Decret o n. 246, de 24 de JUiho ? e
1845 conhecido também como Regulamento das Missões, uma vez que dtspunh~ sobre catequese e civilização dos índios.

~ispor

re~~ita

4 _ O RETORNO DOS CAPUCHINHOS A SÃO PEDRO
De acordo com Carlos Araujo Moreira Neto, o Regulamento de .1845
decorreu da decisão anterior do Governo Centra~ d~ confiar aos capuchinhos
italianos 0 controle das missões religiosas entre 1 n ~i~s. ~e.sse modo comprometia-se a financiar a viagem e a manutenção dos missionarios e em co.ntrap~r
tida estes ficavam diretamente submetidos à autoridade do g~ve~no imperial
(M oreira Neto: 1971 , 2 vol., 83). Tal medida be~ ates~ a ambiguidade da P~~
1ítica do Estado face à Igreja no período Impenal, pois, de um lado~ uma .
rie de medidas restritivas procura impedir o crescimento de ~ma I~reJa Nacional (Bruneau : 1974 , 55), de outro, o próprio Estado financia a vmda de padres estrangeiros para cuidar dos índios.
, .
· e , a exemplo do que ocorre em muitas outras ·Prov1ncias,
E m Sergip
· al d
·o
Presidente pede capuchinhos, argumentando que a '~direção e spu~tu : ~ .nussionários" traria benefícios para as diferentes ~deia~ ?nde os 1nd1os pel.a
maior parte desavindos com os Párocos a que sao sujeitos, oferecem o mais
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triste espetáculo no que diz respeito a religião, de que vivem quase esquecidos" (59). Na Província, já se criara uma Vice-Prefeitu ra da ordem, sediada
na capital e o Governo Central, que então agenciava a distribuição dos frades,
envia Frei Doroteu de Loreto "a fim de ser empregado na catequese como
melhor convier" (60), sendo então destinado à missão de São Pedro, que volta
assim à orien tação dos capuchinhos em 1849. Esse retorno se faz sob o pa trocínio do Estado e com o apoio de grandes fazendeiros ( 61 ). É na fazenda Araticum de propriedade do Cel. João Fernandes da Silva Tavares, nomeado Diretor da Aldeia em 1850, que o missionário se hospeda inicialmente , enquanto
se reconstrói o hosp ício . B aí que busca refúgio sempre que surgem problemas
na missão (62). U;n deles resulta da intransigência do missionário que pretende acabar com o concubinato dos seus habitant es " portugueses". Argumentando que isso era um mau exemplo para os índios, ameaçou abandonar a
aldeia se os " amancebados não mudasse1n de vida". Daí resultam conflitos e
formam-se facções, o que leva o padre a refugiar-se no Araticum, enquanto o
Coronel J oão Fernandes toma providências para afastar da missão os "libertinos", resultando que "em breve tempo, no lugar não residia um criminoso ou
amancebado seq uer" (63).
O zelo missionário de Frei Doroteu incidia certamente com maior agudeza sobre os índios. Assim é que "aos domingos sobre a tarde, n1andava-os
chamar a todos, no cenóbio, fazendo-os sentar e ensinando-lhes a doutrina
cristã - os santos mandamentos da Lei de Deus - recomendando aos que já
os sabiarr., que os ensinassem aos outros. No domingo seguinte dava-lhes a
explicação" (64). Sua ação evangelizadora , exercida ao longo de quase trinta
anos, ma rcou profundamente a população da ilha e entre os atuais remanescentes Xocó a figura do missionário é lembrada como a de um santo homem
que fez muitos milagres. Um destes, relatado pelos moradores da região, atesta justamente o conflito entre o capuchinho, diligente em transmitir suas
crenças, e os nativos apegados ao cul to dos seus ancestrais. Para praticá-lo retiravam-se então para a Caiçara, longe do missionário empenhado em acabar
com os rituais pagãos. Os índios, ao faze rem a travessia para a terra fi rme,
cuidavam de não deixar na ilha canoas à vista , para impedir o padre de ir até
lá. Certa ocasião , não encon trando canoas para atravessar o rio, o Frei Doroteu teria passado por cima das águas e, quando os índios menos esperavarn,
chegou ao local onde realizavam seus ritos, acabando com tudo (65). Mas os
desacertos entre os índios e o missionário não se restringiam ao campo religioso. Estendiam-se também ao tr abalho. "Só o trabalho e a religião formam
bons súditos" dizia o capuchinho e os índios lhe pareciam por demais indoJentes, portadores de "uma inércia e indiferença que lhes é por assi1n dizer

- 163 -

co-natural" sendo pois necessário alguém que, com ameaças de castigos, os
obrigue ao trabalho (66). Este era mais um ele~ento d~ descontentamento
entre os índio e 0 frade, que, segundo um seu biografo, mand~va cer.car terrenos para eles plantarem, e queimavam as cercas só com preguiça de 1~em ao
mato buscar lenha para fa~er cozer louça de barro. E quand? aconteci~ plan·
tarem arroz: antes de ele caxear, vendiam-no por pouco mais ou nada.' o ~ue
sabendo o Padre, mandava-os chamar , ralhava muito com eles, d~va dinheiro
ao con1prador, entregando-lhes novamente a plantaçao; mas não tinh~rr;1, constância, deixando-a perder-se e só cortando o que desse para passar o d~a ~6~).
Em relação às terras a atuação do capuchinho: deve ~er ~ista em dois ~iveis.
De um lado, sua presença na missão não garantiu aos indios a posse efe~va de
suas terras, pois quando em 18 59 Dom Pedro II visita a a:~~ia: .ºs nativos se
queixam que os "portugueses" lhes aproveitam as terras. JUStificando-se o
Frei Doroteu que então exercia também as funçõ~s de Diretor , ~68) que co·
mo os índios são indolentes e não plantam, dá a terra aos pobres, as vezes sem
exigir renda alguma (69).
.
Por outro lado, a presença do missionário na aldeia era um co~traponto
às informações das autoridades de que não havia mais í~dios n~ região , e q~~
portanto as terras eram devolutas. Essa questão remete a relaçao entre pohtica indigenista e terras, no século passa do.
,. . . .
Carlos de Araujo M.oreira Neto tem mostrado como a pohtica ind1genis·
ta brasileira da 2a. metade do século XIX está "condicionada e moldad~ segundo os interesses da expansão da grande proprieda~:_ agrária e, dos proJeto.s
específicos de colonização desenvolvidos em cert~s regioe~ ~o pais. A subordi·
nação da atividade indigenista de cunho oficia~ a Repartiçao Geral da~ Terr.as
Públicas do Ministério do Império, (e transferida em 1861 para o rece~ cria·
do Mini~tério de Agricultura), transforma-a em mero apêndice da po~ít1ca geral de alienação de terras públicas e de colonização, em si mesma d1ametr~l
mente oposta aos mais elementares interesses e direitos dos índios" (Moreira
Neto: 1971, 2v. 78). Desse modo. a política imperial sobre terras ~bre novas
perspectivas para a alienac:Io dos terrenos dos índios, cuja propnedade era
,.
então reconhecida pelo Esi.iJ o.
Vejamos como se refletem, a nível local, as ambiguidades dessa polit1·
ca indigenista.
5 _ A MESTIÇAGEM E A NEGAÇÃO DA

EXIST~NCIA DE fNDIOS
0

Em setembro de 1850 foi promulgada a Lei das Terras (Lei n. 60 1).
dispondo sobre os terrenos devolutos. Logo em seguida o governo manda in-
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corpor~r

aos Próprios Nacionais as terras das antigas aldeias indígenas. Assim,
por Aviso n.0 172 do Ministério dos Negócios do Império, de 21 de outubro
de 185?, inicia~mente ,de~tinado ao Ceará, estendido também a Sergipe (70) e
tal;ez. as de~a1s ~rov1nc1as, man~a o Governo Imperial: " ... incorporar aos
Propnos Nac1ona1s as terras dos Jndios, que já tlãO vivem aldeados, mas sim
dispersos e confundidos na massa da população civilizada, e dá providências
sobre as que se acham ocupadas" (71). Este dispositivo ambíguo, interpretado d~ modo que convinha aos interesses regionais passou a ser invocado pelas
a~tond~des .dª. Pr?vínc~a ~ara por fi1:1 às aldeias de Sergipe, mediante a alegaçao da 1nex1stenc1a de indios, que teriam desaparecido através da mestiçagem.
Essa postura é adotada pelo Presidente A. J. Pereira Andrade que, em
1851 ~ fez um extenso. relatório sobre as aldeias, contestando as informações
do Duetbr Geral dos lndios e apresentando-as como constituídas de mestiços
~ ~lg~ns .poucos aborígenes que viviam entre os civilizadores, sugerindo com
insistenc1a que as aldeias deveriam ser extintas e seus terrenos incorporados
aos próprios nacionais (72).
Relativamente a São Pedro diz o Presidente da Província, e1n correspondência dirigida ao Secretário Geral dos Negócios do Império: " Possuindo
os índios de Porto da Folha e seus descendentes uma légua de terras excelentes para criação de gado não há ali uma só casa que se possa notar como abas·
tada, sendo todos esses indivíduos, que só chegam ao número de 260. pobrlssimos e miseráveis , o que se deve atribuir ao péssimo regime em que têrn vi\·i·
do, e ao sistema de segregar infinitamente os Índios em prejuízo seu e da soci~dade ... "."Sendo essa légua de terra só própria para criar gado , e não tendo
ena?ªº alguma os indivíduos que dela estão de posse, pois se limitam a algun1
cultivo de arroz nas margens do rio em suas vazantes, podem essas terras se1
aproveitadas e incorporadas aos Próprios Nacionais, podendo-se delas forrnar
para o futuro muitas fazendas de gado com crescido proveito para o público.,
· ·: E fun~an:enta. sua argumentação diz~ndo que "esses mesmos homens que
ainda hoJe. indevidamente se chama1n Indios ... "vivem há muito tem po não
numa aldeia, mas numa povoação de habitantes de todas as castas" (73).
· As posições defendidas pelo Presidente A. J. Pereira de Andrade em relação ao índio foram adotadas pelo seu sucessor José An tonio de Oliveira e
Silva, que solicita ao Imperador a extinção da Diretoria Geral dos JÍ1dios em
Sergipe (74), o que foi decretado pelo Governo Central, em 6 de abril de
1853 (75).
Esta medida intempestiva, mais tarde reconsiderada em parte por outros. governantes, pr?vinciais (76), representava uma vitória dos proprietários
rurais contra os 1nd1os uma vez que, nos diferentes aldeamentos, eram cons-

- 165 ·-

tantes os conflitos por causa da posse das terras, e a extinção da Diretoria
dos Indios facilitava a utilização , sem estorvo, dos terrenos das antigas aldeais.
Por outro lado, as terras que antes constituíam seu patrimônio , sob alegação de. que estavam abandonadas, eram apresentadas como devolutas (7~) e
como tais, passíveis de aquisição legal por parte dos civilizados, que poderiam
adquirí-las em hasta pública , conforme a legislação então vigente (78).
Merece ser ressaltado o uso que foi feito da mestiçagem nesse contexto.
Em se tratando de populações indígenas sujeitas a longo período de cruzamento interracial, a mestiçagem foi o critério inventado pelos branc?s para nega.r
a existência de índios e assim apossar-se de suas terras. Com efeito, o conceito de etnia no século XIX estava muito ligado a aspectos antropofísicos, especialmente à cor , e as confusões então reinantes entre raça e cultura acentuavam-nos. f interessante poré1n observar que o apelo à miscigenação como elemento dil uidor de etnia indígena, e por conseguinte critério para sua negação,
será adotado, por volta dos meados do século, pelo menos segundo a documentação por nós analisada até agora , sendo necessário pesquisar a relação
desse fato com a ideologia racial brasileira e sua formulação.
Ao nível dos dados o que se observa é que, até os anos quarenta do século XIX aproximadamente , apesar dos constantes conflitos entre brancos e
populações das aldeias, os círculos dominantes reconheciam-~as como in?~
genas. Não só o Presidente da Província, como também as Camaras Munic1~ais pediam ao Governo Central providências para educar os índios. Os proprietários rurais que se viam por eles ameaçados em seus interesses, propunham como solução a remoção dos índios para outra aldeia da "mesma casta de gente" (Dantas, 1976) ou a irlcorporação dos índios solteiros à Marinha
e dos casados à agricultura, como forma de desmobilização da ação grupal.
Ren1ovendo-os ou dispersando-os reconhecia-se contudo a sua existência e, reconhecendo-a , por coerência deveriam os brancos garantir-lhes os privilégios
assegurados por lei.
Opondo-se os índios "legítimos", "puros'', "de origem" aos "mestiços", "descendentes" e "mistos", criavam -se categorias an titética~ passa~do-se
a negar a existência de índios justamente nas áreas de terras mais valorizadas
do Nordeste.
Assim os critérios de "pureza" e " mistura" foram usados de modo a
permitir aos brancos o acesso legalizado às terras dos índios "extintos" pela
mistura de raças.
Entrementes, na aldeia continuava existindo uma população que se
identificava como índia e que vivia sob a regência e a instrução religíosa do
Frei Doroteu. Aliás, a presença de um missionário na aldeia , pago pelo Gover-
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no para catequizar índios (79) é um bom exemplo da ambiguidade da definição de índio pela "raça" e da contradição entre diferentes agências do Estado
que ora negam, ora admitem a sua existência. Doutro lado , a nível do Governo Provincial é possível constatar a mesma contradição. Sempre que o problema era posse de terra, defendia-se a tese da extinção dos índios , via mestiçagem.
Por outro lado, ~econhecia o capuchinho ora como Diretor (80), ora
como Missionário dos lndios, conforme era também reconhecido pela Câmara
local (81). Ainda em 1872, o Frei Doroteu informa-a de que, tendo o número
de índios diminuído muito em decorrência das duas últimas epidemias de cólera, restavam "apenas cento e tantos" que viviam no meio dos "portugueses"
ocupando-se da lavoura e fatura de panelas e potes em grande escala, de que
se utilizam os habitantes deste rio São Francisco".
Actvoga então que se restabeleça entre eles um diretor "que os desperte
da inércia e indiferença que lhes é por assim dizer co-natural e por cuja razão
se acham sempre em estado paupérrimo que os impossibilita chegar a igreja e
participar dos exercícios da religião com a decência conveniente". A solução
seria um "bom diretor que os obrigue ao trabalho agrícola para o qual tem
boas disposições". E assim "as coisas tomarão novas formas , ficará desterrada
a indigência , chegará a abundância que lhes facilitará os exerci'cios da Religião, o conhecimento de Deus, de seus mistérios, do santo doutor das leis reinará entre eles e os portugueses a paz e a concórdia, já que só o trabalho' e a
religião formam bons súditos" (82).
Bem diversa e.ra a argumentação desenvolvida pelo Presidente da Província em 1878 (ano em que morre o Frei Doroteu) na sua informação dirigida
ao Ministério da Agricultura: "nesta Província não existem aldeias, nem mes1no verdadeiros índios. Um ou outro indivíduo que ainda conserva o sangue
das antigas raças, perde-se no meio de uma população mais ou menos civili·
zada" ( ... ) Os indiv(duos que hoje se intitulam índios vivem constantemente praticando as maiores tropelias, confiados como dizem num direito que já
não lhes assiste". E acrescenta: "considerar de grande utilidade a venda das
terras das antigas aldeias", medida que "não só evitará as constantes reclamações dos proprietários que sempre queixam-se de atos maus praticados pelos
índios, como ainda fará com que esses indivíduos dispersam-se dos lugares
onde habitam em completo ócio cometendo crimes e fugindo muitas vezes
da ação da justiça que os persegue" (83). Enfim, era o argumento central muito usado nos anos cinqüenta do século XIX, em que os critérios de " puro" e
"verdadeiro" associados à noção de raça são manipulados para garantir o domínio da etnia branca sobre os índios e o acesso legalizado às suas terras.
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6 - O AFORAMENTO DAS TERRAS E A DISPERSÃO DOS INDIOS

Com bastante realismo, percebera o Presidente Teófilo Fernandes dos
Santos, q~e enquanto os índios pudessem habitar e usufruir coletivamente das
terras da aldeia, difícil seria evitar os conflitos entre eles e os proprietários
rurais, pois a vida grupal reforçava os laços de solidariedade indígena e permi·
tia uma reação organizada contra o esbulho das terras. Assim é que, com a
morte do Frei Doroteu, no ano de 1879 a Câmara Municipal da Ilha do Ouro,
onde estava então a sede da Vila, pede ao Imperador para ."seu patrimônio
uma légua de terras pertencentes ao extinto aldeamento de São Pedro" (84),
apressando-se o Presidente em informar que o tal aldeamento se encontrava
extinto e abandonado, sendo de imediata necessidade que se desse destinação
conveniente aos terrenos, a fim de "acabar com as questões de terras que ali
se manifestavam muitas vezes de uma maneira desagradável" (85). O Governo Imperial comunica que logo irá um engenheiro demarcar as terras e desig·
nar a porção para a Câmara (86). Mas entre o pedido e a concessão dos terrenos para a municipalidade decorrem quase dez anos, o que em parte é conse·
qüência das sérias disputas pela propriedade de terras que, nessa região, envolviam naquele momento, não só índios e brancos, mas os brancos entre si.
A mais conhecida é a questão entre os Tavares e o Coronel Gouveia Lima,
questao que se torna bastante acesa por volta de 1882, acirrada também por
disputas políticas.
Nessa época, chega da Corte o Engenheiro para examinar os títulos das
terras em litígio , inclusive da aldeia de São Pedro. Ao atuar na área surgem
dúvidas e consulta o Presidente da Província que , retomando o argumento da
"mestiçagem", procura mostrar a inexistência de índios e a extinção legal da
aldeia , cujas terras eram tidas como devolutas em face da legislação em vigor
(87).

Por fim , um Aviso do Ministério da Fazenda de 12/ 12/87 declara os
terrenos do antigo aldeamento de São Pedro pertencentes à Câmara Municipal (88), que os põe em aforamento, sendo arrematados por diversos fazendeiros no início de março de 1888 (89).
Neste primeiro arrendamento tinha sido deixado de fora a Ilha de São
Pedro . No entanto, em 1897 , o Coronel João Fernandes de Brito, proprietá·
rio e político importante da região do Baixo São Francisco (90) sendo já rendeiro de três lotes do terreno dos índios (Lagoa Grande, Lagoas do Pão de
Açúcar e Brandão-e Lagoa da Caiçara) requer ao Conselho Municipal de Por·
to da Folha, "carta de aforamento não só dos três lotes indicados, como da
Ilha de São Pedro, que faz parte dos mesmos terrenos e que era arrendada
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ao Capitão José Antonio de Souza que desistiu do arrendamento por não lhe
convir pagar 50SOOO anuais pela renda da mesma ilha. Sendo a ilha ligada aos
três lotes alegados e a uma área de terra encravada nos terrenos já aforados do
suplicante em 12 de março do corrente ano, é de justiça que seja a Ilha aproveitada no requerido aforamento. Até 30 de novembro pioximo tem o suplicante pago anualmente pelas rendas dos três lotes 144$ 500 , valorizados pelas
benfeitorias, oferece mais 50% sobre os 1445500 e mais 72 $250 pelo foro da
Ilha de São Pedro , abandonada em virtude de não valer 50 $ 000 , isto por ficar
fundido todo em um só aforamento pagando anualmente 2755000." Segue-se
o despacho de Deferimento (91). Assim Joãçi Fernandes de Brito se assenhora
gradativameQte das terras na qualidade de foreiro e no ano de 1897 desfruta
da posse de 5 dos 8 lotes em que foram divididas as terras dos índios.
Tais aforamentos, cuja base legal repousava numa "falsa inexistência"
de índios, tornavam necessário mantê-los dispersos e afastados do local da
antiga aldeia. Daí o uso constante da violência para evitar a presença dos índios nas proximidades das terras disputadas. A esse respeito a tradição oral
dos caboclos, como hoje são conhecidos os índios de São Pedro, é bastante
rica, tendo sido registrada em várias entrevistas.
Maria José dos Santos, louceira, residente em Porto da Folha é tida entre os caboclos como mulher que conhece bem a história da ilha.' Declara:
(92) "eu me chamo Maria José dos Santos, nome do meu pai. Agora, a era é
que eu não sei. Nasci em maio não sei a quanto do mês, que pra trás os pais
de famia não prestava atenção.
.
h por isto que eu estou dizendo não sei. Sei que tenho oitenta e tantos
anos. Já graças a Deus, graças ao bom Deus.
A minha mãe era caboca, caboca legítima, fia de uma caboca legítima.
Conheci a minha avó. A minha mãe - Maria da Conceição. Meu avô Francisco Alves e Manuel Pacífi. Eu alcancei pequena. Que os menino pra trás não
é como os menino de hoje que são ativo. Nós já grande eu alcancei.Mas meu
avô caboco legítimo. O velho Francisco foi que achou São Pedrinha no pé de
uma braúna, derrubando a braúna, prá fazer a Igreja. Que era mata virgem de
um lado a outro .
Frei Doroteu foi quem batizou eles. Conto, tá vendo? pelo que escutei.
Conto porque a minha vó passava prá nós. Ela dava essa explicação : "Meus
fios, preste atenção - o terreno vocês ainda vão lucrar". Nos se ria. Era eu
e meu irmão . O outro já morreu.
" Prestem atenção que pelo tempo diante vocês vão lucrar". Que nada.
Mãe Véia. Nós chamava ela Mãe Véia.
Ai', bom, passou-se. Vai não vai, meu avô, meus dois avô - um n1orreu
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na reforma do J oão Po rfírio , tá vendo? Dentro do terreno , do choque que tomou desapareceu. O outro estava forte, atirou-se pelo mundo e disse a Mãe
Véia: "eu não vou apanhar. Enquanto sendo dono do meu terreno, não vou
levar chicote pelas costas. Enquanto João Porfírio resolver , Manuel Pacifi não
senta os pé nesse terreno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aí João Porfírio coligado aqui em Porto da Folha , muito sabido, os caboco tolo - " Vou tomar" - E toma. Muitas vezes Manuel Retirana e Antonio Joana ia com a força por nove horas da noite. Saía daqui com a força. Os
caboquinho, quando chegava lá tudo dormindo. Quando se acordava - entrava nas casa. Uns corriam, outros apanhavam. Os que não corriam , apanhavam,
tá vendo? Meu avô dizia "Eu não to por isso. Apanhar pelo que é meu" .....
Aí vieram s'imbora. Quando chegaram os pés tão inchado ... E pelejaram. Aí, meu senhor, aí é que foi serviço. Aí é que J oão Po rfírio danou-se a
judiar esses caboclos. Quem tinha natureza, aguentava que não tinha , corria.
A metade andou se espatifando. Tá pra Colégio."
Dividem-se assim os habitantes da aldeia. Uns permanecem nas terras
submetendo-se ac jugo do fazendeiro, enquanto outros, atravessam o São
Francisco e vão abrigar-se junto aos Cariri de Porto Real do Colégio , no território de Alagoas, onde continuarão lutando para ter seus direitos reconhecidos e retornar à terra dos seus antepassados. Até 1974 , pelo menos, ali vivia
Firmin o , índio Xocó, filho de Inoc.êncio Pires, líder que chegou a empreender duas viagens ao Rio de Janeiro na tenta tiva de reaver as terras. Conta (93)
que, tendo nascido na aldeia de São Pedro, lá vivera até os sete anos de idade.
No início do século foi obrigado a abandoná-la, acompanhando o seu pai Inocêncio e sua avó Gertrudes, que juntamente com muitos outros ín dios sao forçados a deixar a ilha por questões de terras. Espalham-se então por Itabaiana,
Carrapicho, Colégio e outros lugares. Sem'pre acompanhando seu pai, morou
de início em Carrapicho, depois em Itabaiana, Cedro, Restinga (perto de Belo
Monte), volta a Carrapicho e afinal, em 1915 se fixou em Colégio.
Logo depois , com a morte do Coronel João Fernandes de Brito , os índios vislumbram a possibilidade de retornar coletivamente às terras e três deles, liderados por In oc.êncio Pires, fazem uma viagem ao Rio de Janeiro.
\

7 - A CAMINHO DO RIO - " VOU ONDE TÁ O REIS , O GOVERNO"
A ida à cidade do Rio de Janeiro , então sede do Governo Central, representava para os índios un1a esperança muito forte de garantia dos seus direitos. Era lá que morava o rei, fora ele que lhes dera a terra e haveria de asse-
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gurar-lhes a propriedade. " ... o terreno é nosso. Que1n nos deu f~i o reis''. Aí
contou a história : Frei Doroteu - o reis foi passear na Cachoeira de Paulo
Afonso. Quando subiu disse que tinha um terreno pra dar a nós. Quando
chegou na Ilha de São Pedro a cabocagem foi ver o reis na ?eira .do ri?. Aí
trouxeram o reis nos braço. Sentou-se dentro da Igreja. Frei Davi, Frei Doroteu.
Aí pegaram a conversar, vai e vem, dizendo: "Heim, Frei Doroteu, eu
vim dar uma dádiva a meus irmãos". "Então vai dar uma dádiva"? " Vim. Este
terreno aqui é prá meus irmãos e quem está dando é o reis", tá vendo?" e tá
dado". Aí Frei Doroteu disse: "Tá certo. Entonces é dos caboco". h dos
meus irmãos. t uma légua de frente e outra de fundo. Palavra de reis não
volta pra trás" (94).
:
.
Como uma figura quase messiânica, o rei aparece não apenas na tradição oral dos atuais remanescentes Xocó (95), mas também nos documentos
escritos do século XIX. Estes mostram que, com certa freqüência, as populações indígenas apelavam para o Imperador a fim de resolver seus problemas.
Apelavam, ou ao menos tentavam fazê-lo, pois às vezes suas representações
se desencaminhavam dos canais burocráticos regidos pelos brancos, tomando
rumos ignorados. Mesmo neste caso restava-lhes a alternativa de ir pessoalmente até o Rei.
Assim é que , já em 1888, quando se faz o aforamento das terras da aldeia, Manoel Pacífico de Barros, Jesuino Serafim de Souza, Manoel Esteves
dos Anjos e Lourenço Marinho, índios da Missão de São Pedro , vão ao Rio
"com o fim de reclamarem a respeito das terras que dizem lhes pertencerem
e que ali estão sendo invadidas por vizinhos" sendo então pedido ao P~esiden
te de Sergipe "informações necessárias e providenciar. de modo que sejam eles
protegidos garantindo-se-lhes seus direitos" (96).
A nível local porém, as providências eram barradas pelos interesses dos
grupos dominantes que inclusive obstaculavam a tr.a mitação burocrática dos
requerimentos que os índios procuravam fazer chegar ao Governo Central,
pedindo providências contra o esbulho de suas terras (97).
.
Restava-lhes então o recurso de ir· pes.soalmente apresentar suas queixas ao Governo Central. Assim nova viagem ao Rio é empreendida no início
de 1890, desta feita pelos índios Francisco Matias de Souza, Antonio Venancio Ribeiro e Inocêncio Sabino Pires (94).
Mais uma vez é pedida informação sobre as reclamações dos nativos e
nes.sa indefmição o tempo vai passando.
As terras vão sendo aforadas, os índios dispersos pela violência dos arrendatários. Com a morte do Coronel João Fernandes de Brito , em 1916,
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rearticula-se a reaçao dos índios, retomando eles, mais uma vez o caminho
da capital da República, liderados por Inocêncio Pires que participara da viagem anterior. No Rio de Janeiro, onde a opinião pública era de certo modo
sensível aos problemas do índio, desde as conferências de Rondon, e a recente
criação do Serviço de Proteção ao Indio, a notícia da viagem dos índios de
Sergipe chega à Imprensa carioca e repercute na imprensa sergipana onde o
"Jornal do Povo" sob o título "O que disseram no Rio os silvícolas que foram de Sergipe", reproduz as notícias publicadas em jornal do Rio: "Em meados de janeiro do corrente ano saí~am de Porto da Folha em nosso Estado ,
três silvícolas que fizeram penosa travessia até a capital baiana.
Foram eles Inocêncio Gabino Pires, nascido em 1855, Francisco Matias
de Souza, nascido em 1858 e Manoel Francisco da Silva, nascido em 1852.
Eis que o chefe deles, Inocêncio Pires contou a um "repórter" da "Gazeta de Notícias". Disse que deixara o Porto da Folha na Missão do Senhor
São Pedro, Estado de Sergipe onde residem, em meados de janeiro" (98).
Segue-se a descrição das peripécias da viagem, realizada com a ajuda do
Governo da Bahia que lhes fornece passagens de navio; alguns dados históricos sobre a aldeia e a explicitação do objetivo da viagem: "Inocêncio, que já
esteve aqui em 1890 em idêntica missão veio comissionado pela população
pobre de Porto da Folha, solicitar ao Presidente da República a restituiçao
de vários terrenos, atualmente ocupados pelos herdeiros de um grande fazendeiro e industrial sergipano João Fernandes de Britto.
Esses terrenos reclamados pelos descendentes da tribo dos Aramurus,
têm, segundo eles, a extensão de uma légua em quadro de terra, estando delimitados por seis históricos marcos de pedra, postos ali em 1635 pelos primeiros colonizadores espanhóis e portugueses que se aventuraram por essas
paragens'' (99).
Tal publicação fez com que o jornal sergipano "Diário da Manhã'"
iniciasse uma série de artigos sob o título geral "A velha questão dos supostos
índios Aramurus" em que se faz a "defesa dos insuferíveis direitos da viúva
e filhos do inesquecível sergipano, coronel João Fernandes de Brito aos terrenos do extinto aldeamento de São Pedro, indevidamente reclamados por supostos descendentes daqueles silvícolas" (100). Reacende-se assim a questão
das terras dos índios com os descendentes do poderoso fazendeiro.

8 - A HISTÔ RIA RECENTE

1

Dessa história recente não tivemos acesso a documentos escritos.embora
tradição oral indique com freqüência a existência de tais fantes.

Na década de trinta, durante a interventoria de Maynard Gomes em Sergipe, teria sido enviado um engenheiro para a área, a fim de verificar a questão
das terras dos índios.
Essa informação de pessoa culta, se ajusta bem à tradição guardada pelos remanescentes Xocó, que afirmam ter havido no tempo de Maynard mais
uma tentativa frustrada de retomarem as terras da Caiçara e de São Pedro. Segundo o índio Firmino, o velho líder Inocêncio Pires, então residente no Posto indígena de Porto Real do Colégio (AL), fora a Aracaju falar com o interventor, e este llie garantiu resolver a questão. Com as garantias do governo,
cerca de 30 índios Xocó, dos que entao moravam em Colégio, empreenderam
a viagem de volta para o Caiçara, onde ficaram durante algum tempo se sustentando de "arroz e bode".
Mais uma vez são expulsos das terras, pois "veio o delegado com a força
- cinco praças - e leu um papel de ordem deles se retirarem. Antonio Brito
manda dizer que vocês vão na canoa pra Ilha do Ouro que de lá ele manda
levar vocês em Colégio". Como o sargento que comandava a operação era
velho conhecido do líder indígena Inocêncio, desde os tempos em que este
morava em Carrapicho, permitiu que eles se demorassem mais um pouco nas
terras, persuadindo-os contudo a abandoná-las pois a ordem era para matá-los
(101 ).
Segundo outras versoes, Inocêncio Pires teria conseguido de Maynard
documento assinado que garantia aos índios o direito de propriedade sobre
as terras: "Os papéis vai tudo despachado. Vai tudo certo. E vocês tenham
cuidado". Vieram s'imbora.
"E quando chegar lá o terreno é de vocês. Tá tudo certo. Quando chegar no Porto da Folha tenham cuidado".

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Foi bem arrecebido o veio Inocêncio. Bem hospedado. Água morna
para lavarem os pés. Os pés tudo inchado. Que quando foi noite se deitarem,
muito enfadados. Tudo certo na quipanguinha. Que quando foi uma horas
que se acordaram, bateram a mão na quipanga, que papel que nada. Tudo limpo, tá vendo?" (102).
Embora não esteja esclarecido o papel desempenhado pelo interventor
de Sergipe nos anos 30, o que aliás deverá ser pesquisado em conexão com as
rivalidades e alianças políticas que permeiam as relações entre Maynard e os
Brito, o que fica patente é que foi frustrada mais essa tentativa dos índios de
terem a propriedade de suas terras assegurada. Assim, uns retomam o caminho
de volta para Colégio, de onde continuarão fazendo novas investidas, agora
através do SPI. Há notícias de que dois processos, em diferentes épocas, te-
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riam tido origem aí no Posto Indígena, pleiteando os Xocó o retomo às suas
, terras. Tais processos enviados à Inspetoria Regional do Recife não teriam
tido andamento (103) e uma parte dos Xocó, até hoje, vive junto com os Cari- ri no Posto Indígena de C-olégio em Alagoas. Outra permanece no local da antiga aldeia, aceitando a dominação dos fazendeiros e as condições de vida por
eles impostas, trabalhando como meeiros, assalariados ou vivendo da pesca e
da cerâmica, fabricada esta pelas mulheres. Assim é que, nos anos 50, grupos
de Xocó sao localizados por Hohenthal (1960) na margem direita do Rio São
Francisco, nas imediações de São Pedro, vinculando-se assim aos atuais "caboclos da Caiçara".
Enquanto isso , os brancos vão conseguindo legalizar a propriedade sobre as terras dos índios, das quais até então desfrutavam por aforamento.
Em 1963 as terras de Caiçara são vendidas pela Prefeitura local aos Brito por
Cri 1.650,00 e segundo dizem, "a fam11ia teria oferecido Cri 1.000,00 aos
vereadores para votarem a favor do projeto" (104).
No início da década de setenta os Brito cercam terras na Ilha de São
Pedro, que não estaria incluída na compra de 1963 e impedem os índios de
plantarem. Estes, cansados de esperar pela ação dos brancos, reunem-se e
ocupam a ilha (105), na tentativa de reaver a terra dos seus antepassados.
Ao decidido apoio que lhes dá a Diocese de Propriá, se sucedeu a solidariedade de diversos setores leigos e religiosos, inclusive do CIMI (106). Os índios,
agora respondendo a vários processos judiciais movidos pelos Brito, recorreram à FUNAI na esperança de que a propriedade da terra doada aos seus antepassados, e pela qual vêm lutando secularmente, lhes seja enfim assegurada.

NOTAS
1 - Em nossa pesquisa, iniciada em 1968, tomamos como ponto de parti-

2-

Campinas, setembro de 1979.

345-

6-
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da para a análise as diferentes aldeais então existentes na Província. Foram elaborados trabalhos sobre Geru, onde estudamos sobretudo a relaçlo branco-índio e Água Azeda onde o enfoque central é o conflito pela
posse da terra (Dantas : 1973, 1976).
Abreviaturas utilizadas no texto: APES (Arquivo Público do Estado de
·Sergipe), APEB (Arquivo Público do Estado da Bahia), AN (Arquivo
Nacional), BN (Biblioteca Nacional), ACP (Arquivo do Convento da
Piedade), AMUL (Arquivo da Marinha e Ultramar de Lisboa ,-documentos sobre o Brasil organizados por Eduardo Castro Almeida, Rio de Janeiro, 1914), DOC. HIST. (Documentos Históricos publicados pela
Biblioteca Nacional). Na coleta de dos do APEB contamos com a colaboração de vários ex-alunos a quem expressamos o nosso agradecimento. Este se estende ao Dr. Luiz Mott que pesquisando sobre "Estrutura
e Dinâmica da População de Sergipe 1802-1854" nos forneceu pistas
de pesquisa e xerox de documentos do AN e BN. Do mesmo modo,
agradecemos ao Departamento de História da Universidade Federal de
Sergipe que nos franqueou o acesso ao seu acervo documental, onde
consultamos cópias de documentos da BN.
Vide Salvador (1975). Travassos (1875), Freire (1977).
Relatório de 1644 citado por Gonçalves de Melo Neto (194 7, 234).
Sobre os missionários do ciclo sanfranciscano ver Hoornaert (1977).
Em comentários anexos à "Relati<;>n Succinte ..." Frederico Edelweis
apresenta um elenco das missões no curso inferior do rio São Francisco,
de 1670 a 1700. Ver Nantes (1952).
Martinho de Nantes chegou ao Brasil em 1671 e depois de passar ai-
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guns meses entre os Cariri da Para1ba, decide-se por fundar nova missão
no rio São Francisco, onde os capuchinhos já atuavam. Fu~da Aracapá
e aí permanece vários anos até que é indicado para a Prefeitura dos Cap_uchinhos na Bahla.Na "Relation Succint" e registra não apenas a história das missões e suas lutas com os fazendeiros, mas métodos de catequese e costumes indígenas.
Vide Expedito Arnaud (1973, 17).
Vide nota 31.
Representação dirigida ao Rei de Portugal por Antonio Gomes Ferrão
Castelbranco. AMUL. vol. 3 p. 324.
Anastácio de Audierne chegou ao Brasil junto com Martinho de Nantes
que tendo passado dois meses na missão dirigida pelo primeiro, elogia o
zelo e os frutos de seu traballio entre os índios. Em 1677 Frei Anastácio entrega a aldeia dos Anunurus a Frei Teodoro de Lucé, que antes
missionava na Para1ba e se transfere para a aldeia de Pambu, situada perto de Aracapá, então dirigida por Nantes (1952).
"Ordem que se passou ao Reverendo Frei Anastácio de Odierne acerca
de se não entender com os Índios Aramurus que estão recebidos à Fé
Católica.
Porquanto o Reverendo Padre Frei Anastácio de Odierne me representou o que tinha obrado na redução dos índios bárbaros a que chamam
Aramurus que assistem nas terras do Mestre de Campo Pedro Gomes, e
convém muito que conheçam achem todo o favor na nação portuguesa
todos os que ... conhecimento da Fé Católica, e se sujeitam à doutrina
crista. Ordeno a todos os oficiais de guerra e justiça, e mais deste Estado não molestem em coisa alguma as aldeias dos Aramurus, que estiverem à obediência deste governo antes os ajudem e llies deem todo o
favor , não consentindo que a gente da Vila ... nem qualquer outro llie
faça guerra, nem os molestem, e a qualquer que llie fizer castigarei rigorosamente. Bahia, Outubro, 23 de 1672." Doe. Hist. Vol. VIII p.
116. A vila a que se refere o documento é decerto Vila Nova que ficava
a 15 léguas da missão.
Vide nota 32.
Patente do Capt. Mor da Vila Penedo , com jurisdição sobre ns capitães,
moradores e aldeais dos Distritos do Rio São Francisco, provido em Pedro Aranha Pacheco. Of. Barros ( 1920, vol. I, 206/209).
Em 1698, Jeronimo da Paz ao informar as missões dos sertões enumera
entre estas "uma casa de missão na aldeia de Indios em que reside um
dos Religiosos Capuchos Franceses chamada a Pacaúba ; daí a 4 ou 5 lé-
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guas até a Vila Nova de Sebastião de Brito Castro em que há uma Capela Curada. Adiante 15 léguas em terras do Mestre de Campo Pedro Gomes, outra casa de missão de índios, dita São Pedro em o Porto da Folha, em que reside outro Capucho Francês" Cf. Acioli e Amaral (1931 vol. V, p. 313).
Entre os feitos de Manuel Martins Brandão evocados na Carta Patente
que llie concede o título de Sargento-Mor da Ordenança de Sergipe,
consta que tendo ido passar em revista a região do São Francisco "se
houve com tão bom modo que não houve queixa alguma obrando em
tudo como honrado soldado intimando aos índios da missão de São
Pedro da Aldeia dos Onumas e os da Pacatuba que se achavam amotinados para sossegarem nas alterações em que estavam procedendo "
Doe . Hist. Vol. LIX, 157/ 160.
Capuchinhos cuja presença é indicada na missão de Sao Pedro :
1712 - Frei Estevão de Bolonha . Cf. Livro do Mastro do ACP.
1724 - Frei Francisco Maria de Todi. Cf. Nembro (1958, 141/142)
1761 - Frei Francisco Xavier de Genua e Frei Nicolau de Banhara. Cf.
Primério (1940, 362).
1786-98 (?)Frei Isidoro do Vignale. Doe. AMUL. O documento que faz
referência ao missionário não está datado mas se situa entre 1786-98.
1797 - Frei João de Nocera que aí morre em 1807 . Cf. Livro do Mastro. ACP.
Ofício do Desembargador José Joaquim de Andrade para o Governo
interino da Bahia, infarmando acerca da sindicância a que se procedera
sobre o procedimento dos Padres Barbadinhos italianos que tinham
estado nas missões junto ao Rio de São Francisco. 1761. Doe. AMUL ,
V o1. II p. 12 / 13.
Representação dirigida ao Rei de Portugal por Antonio Gomes Ferrão
Castelbranco. AMUL. 1914 vol. 3 p. 324.
Doe. Hist. V. LXIV pág. 67.
Vide Nantes (1952). A aldeia de Pacatuba- Sergipe, por exemplo ~ teve
suas terras medidas e demarcadas a pedido do italiano Frei Clemente de
Andorra.
Representação dirigida ao Rei de Portugal por Antonio Gomes Ferrão
Castelbranco. AMUL vol. 3 pág. 12.
Memorial das terras do extinto Morgado de Porto da Folha da Província de Sergipe. APES, pág. 420.
Sobre o assunto vide Nantes (1952).
Vide Dantas (1976, 427).
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25 - Dentre os possíveis fatores de variação dos documentos pode-se enumerar: quem informa, critério para defmir quem é índio e a distinção entre
índio e não índio, referência à população da ilha ou conjuntamente da
.ilha e da Caiçara .
•
26 - Sumário de Testemunhas produzido em prova da conta que deram o:
Indios da Missão de São Pedro contra seu Reverendo Pároco. (1818)
APEB 236.
27 - Relação exata que faz o missionário Frei Candido de Taggia ao Presidente da Província de Sergipe. 1849. APES pag. 117.
28 - Ofício do vigário de São Pedro ao Presidente da Província 6.4.1823.
APES 114.
29 - Relação dos habitantes da Freguesia Missão de São Pedro do Porto da
Folha, seus nomes, qualidades, estados, naturalidades, residências, empregos e fogos que tem a mesma Freguesia-Missão neste ano de 1829.
APES s.cl.
30 - A tenta tiva dos brancos de mudar a população indígena de uma aldeia
para outra, a fim de livrar-se de uma vizinhança tida como incômoda e
dispor livremente das terras aparece claramente em Água Azeda (Dantas: 1976). Tentativa semelhante ocorreu em relação a São Pedro,
quando no século XVIII o administrador do Morgado pede ao Rei que
os índios Aramurus da missão de São Pedro sejam incorporados na aldeia de Pacatuba.
31 - A designação tribal dos índios aldeados em São Pedro aparece com
mais freqüência nos documentos do século XVII e XVIII que no século
XIX. Por vezes são indicados como "nação". Aparecem sob várias grafias, que julgamos variações da mesma designação tribal, variações resultantes não só da transcrição de documentos, como da pronúncia adaptada às línguas dos missionários e colonos. No século XVII aparecem como Aramurus, Ara-Maru, Reumiris (?). No século XVIII registram-se as
grafias: Urumarus, Orumarus, Urumas, Onumas, Orimarais, Romaris,
Omaris, Roumaris e Romanez. No século XIX são indicados como Romaris. Hohenthal (1960) considera contudo Romaris e Aramurus como
grupos distintos.
32 - Sob a denominação de ciocó, aparecem no lado sergipano do São Francisco sendo reunidos pelos capuchinhos no aldeamento de Pacatuba, no
fim do século XVII. Nesta época, sob a grafia shocó, chocó, são registrados na margem esquerda do rio. No século XVIII sua presença é indicada em Pão de Açúcar (Alagoas), donde teriam migrado para a aldeia de
São Pedro, onde são registrados como Ceocoses no século XIX. No iní-
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cio deste, um grupo de shocó vivia errante, atacando os brancos e destruindo as plantações nos sertões de .t>ernambuco e sul do Ceará, sendo
aldeados pelo Pe. Maurício de Miza e.n Bom Jardim, onde anos mais
tarde são encontrados por Gardner (1942). Em 1935 Carlos Estevão
de Oliveira (1949, 172) registra a presença de shocós em Porto Real de
Colégio (Alagoas) para o.nde tinham migrado parcialmente os habitantes de São Pedro, forçados pela violência do início deste século. Pequeno grupo de shocó é localizado por Hohenthal (1960) na década de 50
nas imediações de São Pedro, e a eles se ligam os atuais "caboclos" da
Caiçara. Ao contrário do que ocorre em relação ao Aramurus a bibliografia sobre Xocó e sua possível filiação linguístico-cultural é bastante
vasta.
Estado atual da civilização dos lndios da Comarca de Sergipe d'El Rei.
1803:AMUL vol. V 176/ 177.
Ao falar da população Gardner faz referência a cerca de quarenta famílias apenas. Observe-se que ele trata só da ilha. O fruto do qual se
alimentavam os habitantes, que aparece como "umari", é decerto o
ouricuri.
A fonte de 1825 relaciona a ocupação da população masculina da aldeia, inclusive as crianças que constam nos documentos como tendo a
ocupação do pai. A fonte de 1829 enumera a ocupação da população
adulta masculina e feminina parecendo assim haver maior equivalência
entre a declaração da ocupação e o seu exercício efetivo. No documento de 1829, sete índios e seis "portugueses" aparecem com o sinal O
como indicativo de ocupação. Levantamos a hipótese de que seja indicativo de criador de gado miúdo, sobretudo caprinos, pois é essa a
ocupação registrada em outro documento, de pessoa que aparece em
1829 com a ocupação O.
Sobre a significação dos pardos na composição demográfica da população sanfranciscana vide Mott ( 1978).
Criada em 1821 , ao que tudo indica , só em 1832 quando a Regência
sanciona a decisão dos órgãos provinciais que criaram a Freguesia de.:
São Pedro, esta tem seus limites estabelecidos até a serra da Tabanga
(Ato de 16.8.1832, Coleção de Leis do Brasil), sendo antes circunscrita à légua de terra dos índios, a exemplo do que ocorria com outra s
Freguesias de lndios ... corno Gcru (Dantas) 1976 ).
Sumário de testemunhas produzido em prova da conta que deram os
fndios da Missão de São Pedro contra o seu Reverendo Pároco. t\PEB
236. Muito significativarriente esta testemunha restringe a terra dos
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índios por todas as demais testemunhas, conforme se verá a seguir.
idem.
Relação dos habitantes da Freguesia-Missão de São Pedro do Porto da
Folha, seus nomes, qualidades, estados, naturalidades ... 1829 APES
s.cl.
A última notícia de que dispomos da presença de capuchinhos em São
Pedro é de 1807 quando aí teria morrido Frei João de Nocera. A crise
internacional da Igreja, que vindo do século XVIII se alonga pelo século
XIX, associada a tensão das relações entre Igreja e Estado no Brasil,
não teriam permitido talvez, a substituição do capuchinho, a exemplo
do que vai ocorrer em outra missão que tinham em Sergipe, a Pacatuba.
Os Capuchinhos retornarão a São Pedro em 1849.
Ofício de missionário ao Cp. Mor de Sergipe 6.7 .1782. APEB 183.
Ofício que encaminha Representação do Missionário e Diretor da Missão São Pedro . 24.10.1815. APEB 229.
Idem.
Tais acusações são deduzidas a partir dos depoimentos das testemunhas, vez que nã'o localizamos a Representação dos índios contra o
Padre.
Ofício do Vigário de São Pedro ao Presidente da Província. 6.4.1823.
APES. 114.
Ofício do Diretor de Sao Pedro ao Presidente da Província. 6.4.1823.
APES. 585.
Ofício do Vigário de São Pedro ao Presidente da Província. 6.4.1823.
APES, 114.
Requerimento do Diretor de São Pedro ao Presidente da Província em
6.4.1823. APES 585.
O Secretário do Conselho Geral manda que se cientifique aos "moradores do município de São Pedro o acolhimento de sua petição acerca de
ser ou ter sido elevada aquele lugar à categoria de Vila". 1833. APES
Gl - 280.
A versão hoje difundida é que a vila teria sido criada em 1841 (vide Enciclopédia dos Municípios verbete sobre Porto da Folha). A correspondência do Presidente da Provícia (APES Gl 243) diz que a vila foi criada em 1835. Na década de 30 a Câmara de Porto da Folha estava funcionando (APES - 37). Restam dúvidas quanto à sua localização inicial.
Orçamento provincial de 1844 inclui despesas de 150$000 com capelão da ilha de Sâo Pedro. Legislação Provincial de Sergipe.
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52 - Relação exata que faz o Missionário Fr. Candido de Taggia ao Presidente de Sergipe. 31.1.1849 - APES J 17.
53 - Idem.
54- Conforme Lima Júnior (1919; 117, 118). Não conseguimos localizar o
texto dessa lei.
55 - Ofício do Diretor Geral dos Índios ao Presidente da Província. 22.6.
1845. APES Pac 847.
56 - Idem.
57 - Ofício do Presidente de Sergipe ao Conselheiro d'Estado Manoel Alves
Branco. 1.4.1846. APES G 1 - 84.
58 - A despesa provincial inclui nos anos 1845/46 a quantia de 480$000 paga ao Diretor dos Índios. Cf. Leis Provinciais 18 .3 .1845 e 21.3 .1846.
Coleção das Leis de Sergipe.
59 - Fala do Presidente da Província à Assembléia Legislativa em 1.3.49 in
Correio Sergipense de 31 .3 .1849.
60 - Ofício do Ministro Secretário de Estado dos Negócios do Império ao
Presidente de Sergipe. 20.6.1848. APES 424.
61 - Vide "Memorial em torno do Frei Doroteu de Loreto", panegírico de
autor nao declarado, atribuído ao Pe. Manuel Suares. Propriá, sd.
62 - Idem. Ofício do Diretor Geral dos Índios ao Presidente de Sergipe.
24.2.1850. APES Pac 848.
63 - Ofício do Diretor de São Pedro ao Diretor Geral dos fndios. 21.10.
18 50. APES 848. Sobre este conflito vide "Memorial em torno do
Frei Doroteu de Loreto" pág. 516. Propriá sd.
64 - "Memorial em torno do Frei Doroteu de Loreto ··. Propriá, sd.
65 - Carta da agente pastoral Maria Amélia à autora em 4.9.1979.
66 - Ofício do Frei Doroteu de Loreto à Câmara da Ilha do Ouro. 24.2.
1872. APES 471.
67 - Memorial em torno do Frei Doroteu de Loreto. Propriá. sd.
68 - Em Ofí~io de 20.1.57 Frei Doroteu comunica ao Presidente que tendo
morrido o Coronel João Fernandes da Silva Tavares , Diretor da Aldeia,
ele assumia tais funções até segunda ordem. APES 11 9.
69 - Diário de Viagem ao Norte do Brasil: Dom Pedro II - Bahia Ed. Progresso 19 59.
70 - Ofício do Ministro dos Negócios do Império ao Presidente da Província
de Sergipe. 21.10.1850. Ms. do APES. pac. 425.
71 - Coleção de Leis e Decisões do Império - Decisões do Governo. 1850.
Tomo XIII p. 148.
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72 - Ofício do Presidente da Província ao Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios do Império. 24.3.1851. Ms. do APES Gl - 243.
73 - Idem.
74 - Ofício do Presidente da Província ao Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios do Império. 18.3.1853. Ms. do APES Gl - 102.
75 - Decreto n.0 1.139 de 6.4.1853 in "Leis do Império".
76 - Ofício do Presidente da Província ao Secretário e Ministro de Estado
dos Negócios do Império, 3.9.1860. Ms. do APES Gl - 235.
77 - Aviso 172 de 21.1.1856. Decisões do Império. Tomo XIII p. e XIX p.
44.
78 - Lei n.0 601 de 18 de setembro de 1850, particularmente Artigos 14 e
15. Leis do Império. ·Tomo XI p. 307.
79 - " ... declara V. Exa. que existido nessa Província a missão de São Pedro
do Porto da Folha, com que se fazer despesas pelos cofres gerais, e rubrica-catequese, cumpre ..." Ofício do Ministério dos Negócios do Império ao Presidente da Província . 26.9.1857. APES 134.
80 - Ofício do Cura dos Índios ao Presidente da Província. 20.1.1857. APES
119.
81 - Ofício da Câmara da Ilha do Ouro ao Presidente da Província. 21.3.
1872. APES 417.
82 - Offcio do Frei Doroteu de Loreto missionário capuchinho, à Câmara
da Ilha do Ouro. 24.2.1872. APES 417 .
83 - Ofício do Presidente de Sergipe ao Ministro daAgricultura. 17.5.1878.
APES Gl - 7.
84 - Ofício do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas ao Presidente de Sergipe. 14.11.18 79. APES 419.
·
85 - Ofício do Presidente de Sergipe ao Ministto da Agricultura . 2.12.1879.
APES Gl - 7.
86 - Ofício do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas ao Presidente de Sergipe. 12.1.1880. APES 419.
87 - Ofício. do Presidente de Sergipe ao Engenheiro Chefe da Comissão in·
cumbida de medir terras na Comarca de Gararu. 30.10.1882. APES
Gl - 171.
88 - Cf. Diário da Manhã (Aracaju) 3 .4 .1917.
89 - Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal em 6.3.1888. Diário da Manhã (Aracaju) 4.4.1917 . "O quinto, sexto e oitavo lotes, que
compreendem o sítio da Lagoa Grande do órfão Antonio Joaquim da
Silva, a Ilha de São Pedro e a fazenda Malhada do Umbuzeiro, .que pertence a Jacinto Inácio Rodrigues não foram arrematados por não ter
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havido lançador".
Vide Guaraná (1925).
Requerimento de João Fernandes de Brito ao Conselho Municipal de
Porto da Folha. 18.10.1897. Diário da Manhã (Aracaju) 10.4.1917.
Declarações de Maria José dos Santos prestada a Frei Enoque do Salvador em 25 .9.1978, e·m Porto da Folha. Sergipe. Sobre pessoas que
aparecem na entrevista: Manuel Pacífico, avô da informante, aparece
em documento de 1888, como um dos índios que vão ao Rio reivindicar as terras. João Porfírio - nome pelo qual era conhecido o Coronel João Fernandes da Silva Tavares.
Declaração de Firmino, índio xokó, à Beatriz Góis Dantas em 18.11. ,
1974 no Posto Indígena de Porto Real de Colégio - Alagoas.
Entrevista de Maria José dos Santos. 25.9.1978. Porto da Folha. Sergipe.
Sobre a incorporação de D. Pedro II à mítica de grupos indígenas vide
Crocker (1978).
Ofício do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas ao Presidente de Sergipe. 20.8.1888. APES 421 .
Ofício do Presidente de Sergipe ao Ministério da Agricultura. 8.1.
1890. APES G1 - 7. Pelo teor do ofício deduz-se que requerimento
dos índios havia sido retido em Sergipe "Com referências ao vosso tetegrama de 4 dó corrente, tenho a honra de passar às vossas mãos o
incluso requerimento de Lourenço Marinho Barbosa e outros índios
residentes na extinta aldeia de São Pedro do Porto da Folha, em que
pedem providências contra o ato da respectiva Câmara Municipal que
os expulsaram dos terrenos- que segundo alegam lhes pertencem."
Jornal do Povo (Aracaju) 2.3.1917.
Idem.
Diário da Manhã(Aracaju) 3.4.i917.
Entrevista de Firmino. 18.11.1974. Porto Real de Colégio . Alagoas.
Entrevista de Maria José dos Santos. 25.9 .1978. Porto da Folha. Sergipe.
Entrevista de Firmino. 18.11.1974. Porto Real de Colégio. Alagoas.
Estado de Sã'o Paulo. 12.10.1978.
Jornal de Sergipe (Aracaju). 20.9.1978. O Estado de São Paulo. 12.
1-.1978.
Jornal de Sergipe. 11.12.1978, 24.11 .1978, 7.12.1978eJornaldaCidade (Aracaju). 15.5.1979.
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