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Introdução
Histórias, bem contadas ou não, costumam ter um início e um fim,
ainda que este não agrade a todo mundo. Histórias com final aberto podem ficar incompreendidas ou receber críticas por outros motivos. Este
texto contém uma história inacabada. Na realidade, até o início da história é nebuloso, devido às fontes escassas sobre a colonização da região
nos séculos XVII e XVIII. É um relato costurado com base em fragmentos, às vezes isolados, às vezes contraditórios; afinal, em certas partes, uma verdadeira colcha de retalhos por falta de opções. Recolher os
fragmentos, avaliá-los, juntá-los ou eventualmente descartá-los foi o procedimento principal deste pequeno trabalho etno-histórico, cujo objetivo
é reconstruir a história da terra e do território dos Fulni-ô. Não é exatamente uma história do povo indígena hoje em dia denominado Fulni-ô,
como questões de construção e atualização de sua identidade como
grupo culturalmente diferenciado não representam o cerne do trabalho,
porém para os cientistas que até agora têm estudado este povo, questões
relativas à terra não podem ser desvinculadas dos modos de ser Fulni-ô.
Esta história está inacabada, porque a regularização da terra dos
Fulni-ô ainda está em andamento no momento quando estas linhas são
escritas, nem tendo passado por completo por sua fase inicial, a identificação. Além disso, a homologação por decreto presidencial de uma terra
indígena não representa seu „fim da história‟, como sempre haverá alguma interação entre os que habitam a terra e os que vivem fora dos limites
dela. Contudo, olhando para o lado oposto da narrativa, enfrentaríamos
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um desafio ainda maior por tentar definir um ponto de partida, por
exemplo, os supostos contornos „originais‟ do território Fulni-ô. Isto
seria apenas interessante para narrar alguma história, porém tal reconstrução seria empiricamente impossível. Em primeiro lugar, por causa das
informações escassas disponíveis e, em segundo lugar, o que é mais importante, porque não existe território „original‟ e imemorial de um grupo
ou de uma etnia. Os antropólogos envolvidos em questões de terras indígenas fazem questão de frisar que todo e qualquer território étnico é
resultado de processos históricos. Por isso, a legislação indigenista brasileira destaca o princípio da tradicionalidade, da idéia da duração transgeracional, de territórios indígenas a identificar. Esta ideia é manifesta na
definição de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas no § 1º do
artigo 231 da Constituição Federal por quatro critérios:
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Para os objetivos deste artigo, portanto, torna-se necessário definir
alguns conceitos que ajudarão entender a história peculiar da terra dos
Fulni-ô. Em primeiro lugar, „terra indígena‟ será usada como um conceito jurídico, designando uma unidade territorial delimitada e demarcada
de acordo com princípios engendrados da política indigenista. Desse
modo, qualquer terra indígena é resultado não de condições imutáveis e
atemporais, mas de processos políticos com sua própria historicidade,
processos que geralmente envolvem uma multiplicidade de atores sociais
indígenas e não indígenas nos mais diversos níveis hierárquicos (Oliveira
2006, Souza Lima 2005).
O „território‟ de uma etnia ou um grupo étnico, por sua vez, é
entendido como um espaço criado e atualizado por práticas culturais
atuais e históricas, tendo estas práticas não apenas caráter pragmático,
mas também, e principalmente, simbólico. Tanto atividades econômicas
para diversas finalidades quanto práticas sociais, religiosas e rituais contribuem para constituir tais espaços (Silvano 2001). Assim, neste trabalho
„território‟ não é entendido no sentido restrito da ecologia humana (Casi16
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mir 1992, Morán 1990), que o define principalmente por fatores ambientais, ou da etologia humana (Casimir 1990). Isto não quer dizer que a
abordagem da ecologia humana seja inútil para contribuir para explicar
territorialidades indígenas, no entanto ela geralmente é insuficiente para
entender situações de prolongadas relações estabelecidas entre sociedades indígenas e não indígenas, em particular no caso da integração das
primeiras nas economias regionais e nacionais de mercado, como foi demonstrado de forma magistral por Fisher (2000).
Um território também é um espaço de memórias coletivas, como
observou Halbwachs:
Não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem, uma à outra, nada permanece em nosso espírito,
e não seria possível compreender que pudéssemos recuperar o
passado, se ele não se conservasse, com efeito, no meio material
que nos cerca. (1990:137)

Numa situação ideal, uma terra indígena e um território indígena
coincidem completamente. Ao menos isto parece ser um sentido implícito das normas de regularização de terras indígenas pautadas na definição do art. 231 CF. Na prática, este ideal muitas vezes não é alcançado
por diversos motivos tanto técnicos e metodológicos quanto políticos. A
situação atual da TI Fulni-ô é um exemplo perfeito para ilustrar a diferença entre terra e território: o território dos Fulni-ô estende-se além dos
limites do quadrado da terra indígena atual.
Para entender melhor a conexão entre terra e território – em particular no Nordeste indígena, mas também em outras regiões – é proveitoso lançar mão de um terceiro conceito, territorialização, proposto e elaborado por Oliveira (1999):
A noção de territorialização tem a mesma função heurística que a
de situação colonial [...], da qual descende e é caudatária em termos teóricos. É uma intervenção da esfera política que associa –
de forma prescritiva e insofismável – um conjunto de indivíduos e
grupos a limites geográficos bem determinados. [...]
O que estou chamando aqui de processo de territorialização é precisamente o movimento pelo qual um objeto político-administrativo –
17
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[...], no Brasil as “comunidades indígenas” – vem a se transformar
em uma coletividade organizada, formulando uma identidade própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e de representação, e reestruturando as suas formas culturais (inclusive as que o
relacionam com o meio ambiente e com o universo religioso).
(Oliveira 1999:21-2)

Desta forma, territorialização, como processo social desencadeado
por imposições políticas, é distinguida do conceito de territorialidade
(Oliveira 1999: 22). Enquanto o autor afirma (ibidem) que as populações
indígenas atuais do Nordeste provêm de grupos autóctones envolvidos
em dois processos de territorialização com características históricas e políticas distintas (um no contexto das missões religiosas nos séculos XVII e
XVIII e outro direcionado pela agência indigenista, SPI e depois
FUNAI, no século XX), pode ser identificado, no caso dos Fulni-ô, um
terceiro, no século XIX. Supomos que este caso não seja tão singular e
que possam ser encontrados exemplos semelhantes, os quais permitiriam
uma reavaliação construtiva da proposta explicativa de Oliveira.
Os dois objetivos deste trabalho são:
(1) Mostrar como a territorialização dos Fulni-ô pode ser mais bem
descrita e analisada em três fases (época colonial, século XIX, século
XX), sendo que no período do Império ocorreram intervenções e
manipulações políticas e jurídicas que tiveram impactos profundos
sobre o território indígena;
(2) Reconstruir como este processo causou reduções drásticas do território étnico, produzindo diferenças consideráveis entre terra e território, de maneira que fossem transformadas profundamente não só
as relações dos Fulni-ô com o mundo dos brancos, mas também
com o próprio território.
As informações e interpretações apresentadas neste trabalho são
resultados de pesquisas documentais, bibliográficas e de campo realizadas a partir de 2003, em duas fases:
(a) Em 2003 e 2004, no contexto do processo de identificação e delimitação da TI Fulni-ô, com o autor tendo sido o coordenador do
grupo técnico responsável. Em 2003 foi elaborada uma versão preliminar do relatório circunstancial de identificação e delimitação da
terra, porém depois da entrega do documento (em setembro daquele
18
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ano) o órgão indigenista não se pronunciou mais sobre o relatório,
nem finalizou o levantamento fundiário, o qual teria sido um passo
fundamental para concluir o primeiro estágio do processo de regularização da terra indígena.
(b) A partir de 2005, primeiro como pesquisador visitante estrangeiro,
com financiamento da CAPES, em 2005; e depois, desde 2006, com
um projeto de pesquisa sobre etno-história e territorialidade Fulni-ô,
registrado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) da UFPE.
Enquanto na primeira fase o enfoque das atividades de pesquisa
estava mais voltado para questões específicas a serem respondidas no
relatório circunstancial, a segunda permitiu aprofundar diversos aspectos
devido ao cronograma mais generoso. Desse modo, é evidente que uma
parte das informações e conclusões deste texto surgiu no contexto específico de um trabalho técnico, porém sua finalidade não é debater e ainda
menos propor novos limites para a TI Fulni-ô. Isto é atribuição exclusiva
do novo grupo técnico constituído por ocasião da retomada do processo
de regularização da terra indígena em 2008.

Primeira fase: a época colonial
Reconstruir a história do território indígena na região de Águas
Belas não é tarefa fácil, como as informações históricas só começaram se
tornar detalhadas a partir do século XX, com a documentação dos
órgãos indigenistas e alguns trabalhos etnográficos e etnohistóricos. Para
todo o período do século XVII até o final do século XIX dispomos apenas de informações pontuais, que geralmente falam mais sobre o que foi
feito com os Fulni-ô ou o que se pretendia fazer com eles do que sobre
os próprios Fulni-ô. Suas vozes quase não aparecem nos textos antes do
século XX.
A história oral indígena local, por sua vez, ainda se encontra numa
fase embrionária de textualização. Uma das pessoas mais envolvidas em
registrá-la é Marilena Araújo de Sá que, com grande esforço, coleta documentos e depoimentos indígenas desde mais de 30 anos, estimulando
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uma série de pessoas idosas relatar suas memórias, e tornou-se um tipo
de historiadora privilegiada da etnia.
A reconstrução histórica deste capítulo, por isso, é resultado do
cruzamento entre informações históricas documentais e bibliográficas e a
história oral indígena, não atribuindo a nenhuma delas valor superior.
Não existem informações inequívocas sobre a população indígena
na região de Águas Belas da época da chegada dos primeiros colonizadores e as informações da historiografia regional e local e da história oral
indígena e não-indígena são contraditórias. Quando as frentes coloniais
expandiram para os sertões do interior nordestino no século XVII, a partir do litoral pernambucano e pelo vale do rio São Francisco, sobretudo
depois da expulsão dos holandeses, predominava a classificação minimalista dos indígenas em tupis e tapuias (Pompeu Sobrinho 1939). Todos
os indígenas não-tupis que habitavam essas regiões foram inseridos nesta
última categoria colonial sem nenhum valor heurístico, independente de
todas as diferenças culturais. Na medida em que frentes pastoris avançaram os grupos indígenas foram submetidos a processos de expulsão e expropriação de seus territórios. Nestes processos, os missionários desempenharam um papel importante na concentração da população indígena
em aldeamentos para facilitar os avanços das frentes coloniais, estimulando, metaforicamente falando, este tipo de „limpeza étnica‟ de áreas de
grande extensão.
Segundo Casal (1943 [1816]: 137) e Costa Júnior (1942: s/p), a
região da Serra do Comunati era originalmente habitada por índios Carapotó. Costa Júnior relata também que o território destes índios se estendia até as regiões onde hoje estão localizadas as cidades de Caruaru, Gravatá, Taquaritinga e Brejo da Madre de Deus. Não é informado, contudo, quem eram os Carapotó nem qual era sua base econômica. Há apenas especulações que eram caçadores, coletores e pescadores, mas estas
se baseiam principalmente em sua classificação genérica como „tapuias‟.
No entanto, afirmações às vezes enunciadas por representantes da
população local não indígena durante uma fase do trabalho de campo no
primeiro semestre de 2003, de que os Fulni-ô originalmente não tinham
nenhum território por causa de seu caráter „nômade‟, podem ser relativizadas com facilidade, porque a Antropologia mostrou em numerosos
estudos realizados a partir da década de 1960 que um auto-sustento baseado em caça, pesca e/ou coleta não funciona sem territorialidades,
20
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como as populações respectivas são dependentes de conhecimentos
locais exatos para alocar os recursos necessários a sua sobrevivência
(Ingold et alii, 1991; Kelly, 1995; Lee & Daly, 1999; Panter-Brick et alii,
2001; Schweitzer et alii, 2000).
No vol. V dos Anais Pernambucanos encontra-se a informação de
que Carapotó pode ter sido o nome de uma liderança indígena:
Descendentes dos índios da nação Cariris, habitavam na Serra do
Comunati, ao norte da cidade sertaneja de Águas Belas, de grande
altitude, ubérrima, de excelentes e perenes águas, bom clima e de
um verde constante. [...] O nome dessa tribu de tapuias, como se
colige do escrito de Elias Herckman a respeito (1639), vem de
Karapotó, seu rei ou chefe, que então a governava. (Costa 1983c:
162)

De fato, a primeira menção de indígenas na região da Serra do
Comunati aparece no relatório de Elias Herckmans (Ehrenreich 1907b).
Herckmans (1596-1644), geógrafo e cartógrafo, governou a Capitania da
Paraíba para a Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais de 1636 a
1639 e legou uma descrição importante tanto da capitania quanto de seus
habitantes (Herckmans 1982)1. Segundo Driesen (1849:112), Herckmans
liderou, em 1641, uma expedição exploratória ao interior (ver também
Costa 1983b:77). No relato deste empreendimento, resumido em Marcgrave & Piso (1648), aparece o nome Carapotó como “rei” dos “Caririaçu”:
Tapuiyae [...]: dividuntur autem in diversas nationes, nam primum
pone Parnambucensem provinciam incolunt Cariri, quorum regulus est Cerioukeiou; secundo Caririvasu, paulo ultra tendentes,
quorum regulus Carapoto; [...] (Marcgrave & Piso 1648: fl. 282;
grifo nosso)

O que pode ter acontecido na redação de fontes posteriores a esta
foi a transformação de um nome pessoal em etnônimo, o que apenas
confirma o poder classificatório das relações coloniais. Por outro lado,
constatando esta prática, é possível abrir uma parêntese irônica por cha1

Sobre Herckmans veja também Carvalho (1906) e Sampaio (1904).
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mar a atenção para diversos esforços discursivos atuais de desqualificar a
indianidade de várias etnias indígenas no Nordeste (e em outras partes
do país) por alegar que etnônimos recentes seriam arbitrários e inventados e que não combinariam com informações em fontes coloniais.
Como se as classificações coloniais não fossem arbitrárias ...
Em meados do século XVII, missionários capuchinhos iniciaram
trabalhos catequéticos nos sertões, em particular no vale do São Francisco, e, segundo Costa (1983c:162), foi entre 1681 e 1685 que os Carapotó foram “reduzidos à fé católica pelo missionário capuchinho francês
Fr. José de Bluerme”. O mesmo autor relata que teria existido, em 1688,
uma aldeia dos “Shocós” no vale do Ipanema, o que levou a autora mais
importante da historiografia local a aventar a hipótese de que os Fulni-ô
seriam “remanescentes” dos Carapotó e Xocó (Vasconcelos 1962:21).
Os Xocó, no entanto, parecem ter abandonado a região entre 1700 e
1725, enquanto não há mais notícias sobre os Carapotó a partir dos meados do século XVIII, porém Costa Júnior (1942) acha possível que os
Carapotó apenas teriam mudado de nome. A presença histórica dos
Carapotó na Serra do Comunati, porém, continua ser uma hipótese
histórica, como eles não aparecem como os primeiros habitantes da
região na história oral Fulni-ô, o que já foi observado na década de 1950
(Pinto 1956:69).
Embora os Carapotó apareçam no famoso Mapa Etno-Histórico de
Curt Nimuendaju, de 1944 (IBGE 1987), como habitantes da região ao
lado dos “Fulnió”, com 1746 como data de documentação, sem indicação de migração nenhuma ou origem em outra região, esta fonte não
poderia ser citada como referência adicional para reforçar a argumentação em favor da presença dos Carapotó na região, como uma consulta à
lista das referências revela que Nimuendaju recorreu às mesmas fontes
usadas neste texto.
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Mapa 1: Recorte do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju (IBGE 1987)

Uma informação de Costa (1983c:162-3) nos dá um indício, porém
isolado, sobre a integração dos indígenas nas estruturas militares e políticas do sistema colonial:
[...] o principal da nação [Carapotó], que depois de convertido e
batizado tomou o nome de José Gonçalves, e tornou-se tão notável, como se vê na honrosa menção do seu nome por Loreto
Couto, que vindo ao Recife dar obediência a el-rei no ser governador e lugar-tenente D. João de Sousa (1682-1685), foi recebido
com estimação de agrado não vulgar, e nomeado por êle governador e mestre-de-campo da sua gente, teve depois a sua patente
confirmação régia.

Além das versões historiográficas que se concentram nos Carapotó, parece ter existido uma tradição local, reproduzida por Galvão
(1908:11), falando de dois grupos na região: “Tupinikins” e “Carijós”2.
2

“Segundo a tradição local existente, o sitio, occupado actualmente com a cidade de
Aguas-Bellas, era habitado pela tribu indigena denominada Tupinikins. Outra tribu,
denominada Carijós, depois de forte e porfiada luta com aquella, conseguiu, afinal,
expulsal-a do aldeiamento, conhecido então por Lagoa, nome devido a uma grande
lagoa que alli havia.” (Galvão 1908:11)
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Esta versão, no entanto, não é congruente com as outras da história
documental e oral, indígena e não-indígena, como não há indício
nenhum de que a região da Serra do Comunati era habitada por um
grupo de língua tupi, o que provavelmente teria sido registrado em documentos dos séculos XVII e XVIII.
Costa (1983c:370-1), por sua vez, apresenta, sem citar nenhuma
fonte, uma história sobre uma suposta migração de “Carijós” para Pernambuco em 1725:
Neste ano os índios Carijós, que haviam acompanhado a Bartolomeu Bueno da Silva, na sua expedição ou bandeira, que partira de
S. Paulo em 1722 para o descobrimento das minas de Goiás,
desertam todos, e rumando para o desconhecido, acampam nas
altas montanhas que ficam entre o Maranhão e a margem esquerda do rio Tocantins.
Domiciliando-se os carijós naquelas paragens, e consideràvelmente aumentando a sua colônia, dispersam-se por fim, mas divididos em grupos distintos e tomando cada qual o rumo que lhes
aprazia; e assim vieram alguns ter a Pernambuco, de sorte que, em
meados do século XVIII, constituíam três aldeiamentos distintos,
sendo então chamados, entre nós, Carijós ou Carnijós.
Dêsses índios, ainda hoje se encontram na zona sertaneja do estado, famílias disseminadas por várias localidades daquelas longínquas regiões, e, notàvelmente, um núcleo numeroso, mais ou
menos organizado, em Vila Bela, dos vulgarmente chamados
Caboclos de Vila Bela, [...].

Porém, esta versão tampouco foi confirmada por outros autores,
de modo que seja impossível, por enquanto, afirmar sua veracidade.
Informações decisivas para entender a etnogênese Fulni-ô, no entanto, aparecem na história oral indígena. Há um consenso entre muitos
Fulni-ô que seu povo tem suas origens basicamente em três grupos, ou
subgrupos, chamados “troncos” ou “tribos”, e que estes habitavam a
região na época da chegada dos primeiros colonizadores. Estes “troncos” se denominam Fola, Fola-uli e Fokhlassa. Segundo várias versões
da história oral indígena, eles inicialmente não tinham assentamentos
permanentes, mas levavam uma vida nômade em territórios definidos.
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Os Fola são “o tronco da Serra do Comunati” e teriam ocupado
aquela área serrana e seu entorno:
Ele ta dizendo que a aldeia primitiva de Águas Belas não era ainda
localizada na cidade. Eles tinham um local, aqui perto de Ouro
Branco, que se chamava Pedra da ... das Moças.
(Marilena Araújo de Sá, entrevista realizada em 29/03/2003; a
informante refere-se a uma declaração em Yaathe do informante
Manuel Marques de Souza)

O nome do “tronco” refere-se a uma espécie de besouros e, segundo os mesmos informantes, os Fola teriam escolhido esta autodenominação, porque “eles se identificaram com os besourinhos verdes [...],
com uns besourinhos verdes de capa dura e eles se comparavam com os
movimentos deles, com os tráfegos deles [...], pela forma como eles se
movimentavam rápido na área, por exemplo, para a beira do rio ou para
a caça”. As famílias atuais de origem Fola têm os nomes Inácio Severo,
Leite Machado e Veríssimo Machado.
Os Fola-uli teriam habitado a região ao sul de Águas Belas, até as
serras Preta e do Boqueirão, na direção da vila atual de Tanquinhos. O
nome é interpretado de duas maneiras, como uli pode significar „riacho‟
ou „cacimba‟. Desse modo, Fola-uli pode ser traduzido como „índios da
cacimba‟, o que pode ser uma referência à aldeia antiga Cacimba Cercada, localizada no atual sítio Vassourinhas (latitude 09°12‟59,3‟‟S /
longitude 37°06‟55,1‟‟W), alguns quilômetros ao sul da cidade de Águas
Belas. Mas também há outra explicação:
Uli quer dizer rio. Na beira do rio existia esse movimento deles e
também o mesmo movimento dos Fola, que Fola seriam os
besouros. Então eles se deram o nome. Eles mesmos se deram o
nome de Fola-uli, porque eles eram, eles faziam o movimento do
besouro na beira do rio. Eles se denominaram Fola-uli por conta
dessa identificação do passeio, entendeu? [...] Olhe, o nome de
antes de Fulni-ô e Carijó seria Fola-uli, que seriam os índios
denominados, parecidos com besouros que seguiam a beira do rio.
Fola-uli, quer dizer uli, quer dizer a cacimba, o riacho, [...].
(Marilena Araújo de Sá, entrevista realizada em 29/03/2003)
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Ou, em outras palavras, havia um grupo que se movimentava nas
margens do rio Ipanema de maneira igual aos besouros fola. Os nomes de
famílias Fola-uli atuais são Cunha, Dobado, Frederico, Pereira e Ramos
da Silva.
O território original dos Fokhlassa teria sido a Serra dos Cavalos
e seu entorno. Não é dada nenhuma tradução direta do nome, como este
faz parte dos segredos culturais:
Robson Cândido da Silva3: Então, os Fokhlassa não têm nenhuma
denominação?
Marilena: Fokhlassa tem que ter denominação. É porque dentro
dessa parte, esse Fokhlassa, existe uma parte sagrada.
Robson: Sim, mas eu quero saber só ... o nome Fokhlassa é um
nome sagrado, é isso? Então, vocês não podem traduzir a palavra
Fokhlassa?
Marilena: Iniciação de ... Eu vou dizer, porque você é
antropólogo. Eu vou dizer. Fokhlassa significa iniciação de clã, de
clanificação. Ninguém explicaria isso dessa forma, porque não
sabia dizer. Então por isso que esse tronco é avô de todos os
troncos. [...] Fokhlassa é uma denominação de índios, avô de
troncos, que seria a denominação de clã.
(Entrevista realizada em 29/03/2003)
Marilena: A gente sabe que esse Fokhlassa é um dos troncos mais
velhos e mais sábios, que não se sabe o tempo da existência deles
aqui, e que eles, na organização social deles, como índios, se
observavam que eles seriam o primeiro tronco, que criavam a
clanificação do povo deles e que puderam identificar por falarem
também a mesma língua com os Fola. Eles são os mais velhos da
tribo que hoje se transformou no Fuliido.
(Entrevista realizada em 01/04/2003)
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Estas explicações permitem a interpretação que os Fokhlassa possuem uma posição destacada entre os Fulni-ô atuais. Nomes atuais de
famílias Fokhlassa são Amorim, Araújo, Basílio e Correia.
Uma versão muito parecida sobre as origens dos Fulni-ô já foi
registrada por Estevão Pinto (1956:67-9), porém com outros nomes dos
grupos, ou “troncos”, e menos explicações e detalhes, como se pode ver
no croqui seguinte (cujos detalhes geográficos, no entanto, não são
muito exatos).

Figura 1 (Pinto 1956:68)
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No livro citado podem ser observadas correspondências diretas
com a versão indígena atual (Foklasá = Fokhlassa / Fola = Fola-uli / Fulniô
= Fola), mas Pinto citou mais um grupo, os Brogodá ou Brogradá, “de
dialeto diferente” (ibidem: 67). No entanto, ele chegou à conclusão de
que “os Brogradá parece que não faziam parte da família lingüística dos
Fulniô, pois êsse nome é estranho à língua yāthê”. De fato, como fomos
informados, a letra b não faz parte do repertório fonêmico do Yaathe, e,
segundo uma versão indígena, os Brogradá podem ter sido, na verdade,
Fokhlassa:
Marilena: Esses Fokhlassa chamavam de Brobradá.
Robson: Os Brogradás seriam os mesmos ...?
Marilena: Bro-bra-dá.
Robson: Bro-bra-dá. Então, seriam os mesmos Fokhlassa, não é
isso? São os mesmos? Mas porque separaram ...?
Marilena: Diferenciado de Fola.
Robson: Sim, sim, claro. Mas porque criaram um nome
substituindo Brobradá por Fokhlassa?
Marilena: Esse Brobradá é uma denominação de branco, porque
eles não sabiam, não sabiam pronunciar esse nome. [...]
Certamente, na pergunta do nome de Fokhlassa, alguém, algum
branco estudioso ou curioso ou infeliz, eles traduziram o
Fokhlassa de Brobradás.
(Entrevista realizada em 29/03/2003)
Marilena: [...] essa palavra Brobradá, não se sabe propriamente a
origem desse, porque os brancos deram o nome de Brobradás.
Inclusive, alguns historiadores ou lingüistas que vieram fazer
algumas pesquisas denominaram Brogradais. Só que Brogradais
prá nós não existe. Porquê? Na língua Yaathe, a letra „b‟, a
consoante „b‟, ela não existe. Não existe nenhuma palavra yaathe
que tenha a letra „b‟. Então, não se sabe propriamente a origem
dessa nominação de Brobradá, só que sendo Fokhlassa, como os
antigos falavam [...].
(Entrevista realizada em 01/04/2003)
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Segundo essa mesma versão, a família Basílio seria composta por
descendentes dos Brobradá-Fokhlassa.
A história da origem dos Fulni-ô contemporâneos em três grupos
principais também foi confirmada, em 2003, pelo pajé, o sr. Cláudio Pereira Júnior, que fez questão realçar ser “pajé de três tribos: dos Fulni-ô,
dos da Cacimba Cercada e dos Fokhlassa”.
As teorias aventadas por diversos autores de que os Fulni-ô têm
suas origens em várias etnias assentadas nas missões da região ou de que
eles incorporaram outros grupos étnicos depois de confrontos armados
vitoriosos não podem ser descartadas, como há relatos dos próprios Fulni-ô sobre tais conflitos e incorporações:
Manuel Marques de Souza: Agora dali, ai foi que chegaram,
convidaram pra os índios que vem não jogar gente deles. Ai ficou,
os dela mandou eles também, falou pra não bulir eles pra ... assim
pelo braço. Quando acabaram de emprestar o povo deles, ai o [?]
veio desistir uma ..., ai acharam que não tinham mais com o que
brigarem.
Robson: Ai, quer dizer assim [...] houve guerras entre povos.
Marilena: Um conflito, ele ta explicando como foi. [...] Ele disse
que houve um conflito, mas o conflito foi pelo seguinte: os daqui
foram e tiraram uma moça de lá [...] e essa ... esse seqüestro [risos],
a gente já pode dizer essa palavra, ... os índios pegaram uma moça
daqui pra levar pra lá.
Robson: Seria o que é ... uma oferenda, é isso?
Marilena: Certamente a selação da paz. E eles não concordaram e
entraram em conflito.
Robson: Mas quem não concordou? Foram os Fola que não
concordaram?
[Manuel e Marilena em Yaathe]
Manuel: Ai ela não quis voltar. Ai conseguiu ela ficar no meio da
outra tribo.
Marilena: Carregaram uma moça daqui ... .
Robson: Os Fokhlassa?
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Marilena: Certamente, pela memória, ficou-se uma oferenda, e
essa moça, chegando lá, causou a necessidade do grupo daqui ter
que ir buscar. Foi quando entraram no conflito, e ela não aceitou a
volta e ficou lá, certamente gerando um outro povo que seria os
Fulni-ô. [...] Ela foi carregada e lá houve um conflito entre eles.
Eu até lembro da história que [ininteligível] me contava, que eles
brigaram com machadinho de pedra e conseguiram vencer e
aceitar a permanência dela lá para que eles pudessem formar a paz
e se tornar um único grupo só. Essa moça foi a responsável pela
união dos grupos, apesar de que muitos deles morreram e
desapareceram de lá, como também os daqui, desapareceram
também, da outra parte.
(Entrevista realizada em 29/03/2003)

Desse modo, registramos relatos de que os Cariri foram “integrados nos troncos”, em particular nos Fola-uli, e que as famílias de origem
Cariri teriam os nomes Caetano de Sá, Ferreira de Sá e Pereira, sendo a
última também a do pajé Cláudio (falecido em 2010):
Marilena: Tem família Cariri. Inclusive, os Cariris, eles tiveram
uma incorporação maior com os Fola-uli. Como se diz, eles
entraram com mais afinidade entre os Fola-uli. As características
deles são iguais e idênticas aos Cariris. Não falando Cariri-Xocó,
que ficam localizados no Porto Real do Colégio, na divisa de
Sergipe e Alagoas. Eles foram os Cariri específicos.
Peter Schröder: Então, os Cariri de que você fala desceram de
onde? Do Ceará?
Marilena: Eles não desceram do Ceará. Eles subiram a margem do
rio São Francisco.
Peter: Então, subiram da Bahia?
Marilena: Da Bahia. Entendeu?
(Entrevista realizada em 01/04/2003)

Segundo os mesmos relatos, uma parte dos antigos Carapotó foi
incorporada pelos mesmos Cariri locais, enquanto a família Inácio
Severo, dos Fola, também “tem tronco de Xucuru de Cimbres”.
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Marilena: Agora veja bem, tem outra colocação entre essa
informação que inclui a tribo dos Cariris e os Carapotós.
Peter: Porque desceram para cá também?
Marilena: Pra cá. E que esses troncos, também, eles encontram
formados aqui dentro dos Fulni-ô. Carapotó, que alguém, por não
estudar, sabe concretamente esse tronco. Por não saber identificar
a formalidade deles dentro dos princípios sagrados, eles até
identificam eles como Tapuias. Eles – não: “Não somos índios
Tapuias. Não éramos Tapuias”. Não tem nada a ver.
Peter: Mas os Carapotó participavam do Ouricuri ou ainda
participam nele?
Marilena: Participam. Eles estão aqui.
Peter: Como os Cariri?
Marilena: Eles estão aqui, como os Cariris, como os Fokhlassa. [...]
Peter: Nos interessa também [...] se ainda tem famílias aqui que
são descendentes dos Carapotó.
Marilena: Mas esses Carapotós, eles estão incluídos entre os
Cariris, que é dessa família dos Pereiras. Isso aqui inclui que foi a
incorporação dos Fola-uli.
(Entrevista realizada em 01/04/2003)

É praticamente impossível reconstruir a forma como ocorreram
essas incorporações, porque as histórias regionais sobre confrontos interétnicos indígenas são muito vagas e já têm caráter lendário. As origens
pluriétnicas dos Fulni-ô contemporâneos possivelmente se manifestam
em versões da história oral indígena que falam de mais quatro “troncos”,
além dos principais citados.
Marilena: [...] Veja bem, entre essa clanificação, todos os
antropólogos certamente em seus estudos sabem muito bem que
os grupos étnicos, por não terem estudos antropológicos, escritos,
eles fogem muito do que significa clã. Eles sabem dentro da
tradição deles, da cultura deles a obedecer e a respeitar, a se curvar
diante de todos os mandamentos tradicionais e ancestrais. Só que
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pra nós, essa clanificação desses três grupos, eles originaram
vários outros clãs.
(Entrevista realizada em 29/03/2003)

As partes e versões citadas da história oral indígena, combinadas
com fontes etnográficas e de história documental, nos permitem tirar as
seguintes conclusões provisórias:
(1) Os Fulni-ô provavelmente não migraram para a região de Águas
Belas, mas ela já era seu território antes da chegada dos primeiros
colonizadores, eventualmente só tendo mudado as autodenominações.
(2) O território abrangia, no mínimo, a Serra do Comunati e seu entorno, a Serra dos Cavalos e seu entorno e a região entre a cidade de
Águas Belas e o limite com o estado de Alagoas.
(3) A bacia do rio Ipanema aparece como referência geográfica comum
nos relatos.
(4) A incorporação de partes de outros grupos étnicos faz parte da
etnohistória Fulni-ô.
Qualquer tentativa de apurar alguma autodenominação „primária‟,
corriqueira antes da chegada dos primeiros colonizadores, seria trabalho
vão, porque numerosos estudos antropológicos de etnicidade, realizados
em todas as partes do mundo, nos indicam que a maioria dos etnônimos
atuais surgiu apenas no decorrer de processos coloniais e endocoloniais,
quando diversos grupos são externamente identificados pelo mesmo
nome (Banks 1996, Eriksen 1993, Jenkins 1997).
Não temos nenhuma notícia do ano em que os antepassados dos
Fulni-ô contemporâneos foram aldeados. Sabemos que aumentaram os
esforços de aldear grupos indígenas nos sertões nordestinos depois da
derrota e expulsão dos holandeses, em parte pelo fato de que estes conseguiram ganhar, pelo menos temporariamente, uma parte dos grupos
indígenas classificados como „tapuias‟ como aliados contra os adversários
lusitanos (Pompeu Sobrinho, 1939).
A primeira fonte histórica que se refere explicitamente aos aldeamentos dos Carnijós é uma compilação de documentos de meados do
século XVIII, de autoria anônima, encontrada no Arquivo da Torre do
Tombo, em Lisboa: Descripção de Pernambuco com parte da sua historia e legislação até o Governo de D. Marcos de Noronha, em 1746: e mais alguns documentos
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até 1758 4. Na “Relação das Aldeas, que ha no Destricto d‟este Governo
de Pernambuco e Capitania da Parahiba subgeitos á Junta das Missões
d‟este Bispado” são citadas duas aldeias dos Carnijós:
Villa do Penedo
[...]
Aldea da Alagoa da Serra do Comonaty, invocação de N.ª Snr.ª da
Conceição, o Missionario he Sacerdote do habito de São Pedro,
tem huma Nação de Caboucollos da lingua Geral chamados Carnijós.
Freguezia do Ararobá
[...]
Aldea dos Carnijós, cita na Ribeira do Panema, logar da Lagoa, o
seu Missionario he Sacerdote do habito de São Pedro, tem huma
Nação de Tapuios chamados .......... e 323 pessoas.

O nome da “Aldeia da Alagoa da Serra do Comonaty”, segundo
Galvão (1908:11), tem suas origens numa lagoa que existia no lugar.
Chama a atenção que seus moradores são denominados “caboucollos”,
categoria normalmente reservada, na época colonial, aos indígenas de
origem tupi e habitantes das regiões litorâneas, porém trata-se da única
fonte onde aparece esta expressão, o que seria um indício muito vago
para concluir alguma presença tupi na região. Outras fontes do século
XVIII só reproduzem a mesma informação (Couto, 1902 [1757], 1903
[1757]; Rellam das Aldeas ..., 1760-1762). Língua geral, neste caso, pode se
referir à língua Cariri, falada em grandes partes do Sertão, e não à língua
de origem tupi padronizada pelos jesuítas.
Quanto à segunda aldeia, esta estava situada no vale do Ipanema,
provavelmente do lado direito do rio, como em 1746 o Ipanema era a
divisa entre os territórios da freguesia do Ararobá, pertencendo à Comarca de Pernambuco, e da vila de Penedo, da Comarca das Alagoas.
Isto podia ser uma das explicações pelo fato de que os Fulni-ô contem4

Publicada sob o título: Informação geral da Capitania de Pernambuco [1749]. Anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 28, 1908 (1906), Officinas de Artes Graphicas da
Biblioteca Nacional. Parcialmente publicada também na Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, 11, nº 60, 1904:168-80.
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porâneos insistem tanto em classificar a área entre os rios Ipanema e
Tapera como território tradicional e histórico.
Estas poucas informações não nos permitem tirar conclusões se as
duas aldeias eram habitadas por indígenas da mesma etnia. Era prática
comum nas Conquistas Ultramarinas do Império no século XVIII ou
agrupar diversos grupos indígenas num mesmo aldeamento ou distribuir
um grupo em mais de um aldeamento. Isto, inclusive, foi estabelecido
explicitamente pelo Alvará Régio de 23 de novembro de 1700 (Anexo
1), que determinou, com força de lei, a “doação” de “uma légua em
quadra” aos indígenas, não só para sustentar estes, mas também os
missionários, e a composição de aldeias com no mínimo 100 casais 5. Para
os Fulni-ô, este alvará é o primeiro documento em que sua posse e
domínio territorial são reconhecidos oficialmente, embora o confinamento a áreas da extensão citada significasse uma redução considerável
de seu território histórico e uma imposição de uma forma desconhecida
de limites territoriais. Além disso, é importante assinalar que o rei realçou
no Alvará, o qual ele queria que valesse como Carta Régia, que as terras
pertenciam aos índios, e não às missões.
Este Alvará, no entanto, não foi cumprido pelos posseiros que
tinham obtido suas terras por sesmarias, apesar da ameaça de penalização
por desapropriação, o que fez com que o Governo Imperial insistisse na
“doação” da “légua em quadra” através da Carta Régia de 22 de maio
de 1703 (Anexo 2), ordenando na mesma os procedimentos militares a
serem tomados no caso dos índios se recusarem a ser aldeados ou fugirem dos aldeamentos.
Como a mesma Carta também foi ignorada em prática, a Rainha da
Grã-Bretanha e Infanta de Portugal exigiu cumprimento das ordens anteriores em outra Carta Régia, datada de 5 de junho de 1705 (Anexo
3)6. Esta Carta costuma ser a mais citada nas análises históricas e jurídicas
sobre a situação territorial dos ancestrais dos Fulni-ô na época colonial,
5

Outro Alvará, de 22 de outubro de 1736 (reproduzido em Informação geral da Capitania de Pernambuco, pp. 279-80), determinou que as aldeias com menos de 80 casais
sejam unidas a outras e que lhe sejam consignadas terras suficientes para a agricultura.

6

Uma fotografia desta Carta Régia também se encontra arquivada no Departamento
de História da UFPE.
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embora o Alvará Régio de 1700 seja o documento mais importante do
ponto de vista formal, porque fala explicitamente da légua em quadra.
Apesar de o princípio da “légua em quadra” não levar em conta
quaisquer territorialidades indígenas anteriores, aniquilando-as em favor
de um padrão geral não-indígena, ele constituiu a referência jurídica principal em todos os atos oficiais subsequentes com relação à terra indígena.
Para os próprios Fulni-ô, é a Carta Régia de 5 de junho de 1705 que
serve para manifestar reivindicações territoriais de diversas maneiras, ou
por se referir ao documento como primeiro ato de reconhecimento oficial de suas terras ou por interpretar livremente o conceito da “légua em
quadra”, atribuindo a ele diversas medidas de comprimento e área. Desse
modo, em 2003 circularam versões como “duas léguas em quadra”, um
quadrado com “duas léguas em cada lado” ou um quadrado com “quatro
léguas”.
O problema fundamental para a interpretação do conceito é que os
próprios documentos citados não são explícitos com relação ao formato
exato. Até agora, não foi descoberto nenhum documento histórico nem
sobre a localização exata das duas aldeias dos Carnijós nem sobre seus
limites. O único autor que informa sobre o território da aldeia do Ypanema é Galvão (1927:223), no entanto sem citar sua(s) fonte(s):
Extincta aldeia no municipio de Aguas Bellas, comprehendida
entre as serras do Communaty, Serrotes, Berdoega, Pellado, serras
dos Meninos, Preta, rio Ypanema, serras da Onça, do Cavallo, do
Cabaço e do Calangro.

O autor refere-se à Aldeia do Panema ou Ipanema, antes chamada
Aldeia da Lagoa da Serra do Comunati, ou simplesmente Lagoa, ao pé da
Serra do Comunati. Sebastião de Vasconcellos Galvão é considerado
pelos historiadores regionais uma fonte bastante confiável e não é difícil
reconhecer no verbete de seu dicionário uma série de referências geográficas atuais por seus nomes. Como estas formações serranas estão situadas fora do quadrado da terra indígena atual, surgem dúvidas se o último
realmente representa a “légua em quadra” colonial. Estas suspeitas são
reforçadas por outro caso do Nordeste indígena, o dos Kiriri da Bahia,
onde se descobriu pelo estudo da memória histórica indígena que o formato não era quadrado, mas octogonal (Brasileiro 1999:175-80). Uma
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indicação importante para resolver essa questão foi dada pelo antropólogo Pedro Agostinho (2003):
No estudo dos procedimentos, técnicos e jurídicos, usados na
delimitação das concessões de terras feitas aos índios, no BrasilColônia, pela Coroa Real, um dos problemas básicos que se põem
é o de definir com precisão o conceito de “légua em quadra”.
Este, segundo parece, teria variado segundo os lugares e as épocas
em que foi aplicado, e, ainda, segundo as intenções e manipulações oriundas de interesses contraditórios, em jogo a cada momento e situação concreta. Em termos gerais, o exame de um
reduzido conjunto de autos de demarcação, e de documentos e
fatos provenientes do Sul e do Nordeste do atual território brasileiro, indica que essas terras eram demarcadas a partir de um
“pião” central. Isto é, de um ponto de referência a partir do
qual eram marcadas linhas de rumo, que viriam a definir e
delimitar o polígono a ser concedido. O problema surge,
porém, quando, ao se confrontar com esta forma técnica e jurídica
de demarcar terras com os vestígios de demarcações ainda existentes em terras indígenas do Nordeste, se verifica o que é, teoricamente, seria quadrado, se encontra, no terreno, como um octógono, referido a uma série de pontos notáveis (marcos de referência), ainda existentes ou já desaparecidos. (grifos nossos)

Levando em consideração os comentários de Agostinho, as informações de Galvão não podem ser descartadas a priori como infundadas,
legitimando, pelo contrário, a hipótese de se referir a áreas incluídas na
“légua em quadra” da aldeia. Chama a atenção imediatamente que muitas
referências geográficas no verbete de Galvão fazem parte essencial de
atuais reivindicações territoriais indígenas.
Enquanto ainda existiam as duas aldeias na década de 1750, não há
mais notícias sobre a aldeia do rio Ipanema nas décadas posteriores,
ficando seu destino um enigma não esclarecido até hoje. Apenas Melo
(1930:189) cita uma tradição local sobre um eventual conflito armado
entre os dois grupos locais dos Carnijós, sem, no entanto, poder tirar
conclusões dessa história7.
7
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Da década de 1760 até a década de 1830 quase não há notícias
sobre os índios da região de Águas Belas. Sabe-se apenas que os aldeamentos foram extintos no decorrer das reformas pombalinas. O Decreto
de 7 de junho de 1755 determinou a transformação das aldeias de missão
em vilas, se contivessem mais de 150 habitantes, e povoados, se sua
população fosse menor que 150, e dos missionários em párocos. No caso
do aldeamento da Lagoa, isto pode ter acontecido em 1760. Em 1766, a
antiga missão foi transformada em paróquia de Nossa Senhora da
Conceição de Panema pelo Alvará de 26 de janeiro do mesmo ano.
Nesta paróquia foram contados 536 habitantes, em 1774 (“166 fogos” e
“213 pessoas de desobriga”, Idéia da População ... 1923 [1918]).
Segundo a história local (Vasconcelos 1962), foi no início do terceiro quartel do século XVIII (entre 1757 e 1766) que apareceu um
homem chamado João Rodrigues Cardoso, descendente da nobreza portuguesa, cuja missão oficial pode ter sido unir os dois aldeamentos8. O
pouco que se sabe sobre ele é que ele tomou as primeiras iniciativas que
deram origem ao povoado de Ipanema, no lugar da antiga missão da
Lagoa, e que conseguiu estabelecer autoridade considerável entre os indígenas. Com a ajuda dos índios, ele conseguiu construir a capela de Nossa
Senhora da Conceição e, com isso, fundar o núcleo da futura cidade de
Águas Belas. Por parte do governo, ele obteve a nomeação de seu amigo
Lourenço Bezerra Cavalcanti de Albuquerque como Diretor dos Índios,
cargo criado em 1757 por decreto pombalino. Foi Cavalcanti de Albuquerque que mudou o nome do lugar de Lagoa para Ipanema (ou Panema), enquanto o nome Águas Belas, segundo uma tradição oral local,
teria sua origem no episódio da visita de um ouvidor à localidade, o que

se travou grande combate entre êles e uma tribu visinha, porque esta queria assenhoriar-se dos mananciaes de que os carnijós estavam de posse; e que dêsse combate restam vestigios, pelos esquelêtos que ainda se encontram.” (Melo 1930:189)
8

“Pelos anos de 1700 apareceu no aldeiamento um homem branco, corrido dos
índios bravios, os tapuias da zona sertaneja, e sendo bem acolhido, ficou entre os
Carnijós. Chamava-se êle João Rodrigues Cardoso, era um homem de ação e energia, e reunindo-se-lhe depois alguns parentes e outros homens brancos, deram
comêço a uma povoação regular, gérmen da atual cidade, sede do município de
Águas Belas.” (Costa 1984a:276)
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teria acontecido em torno de 1774 (Galvão 1908:12)9, porém esta história
foi contestada tanto por Vasconcelos (1962:29) quanto por Costa (1984a:
275-6)10. Em 1788, foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Águas Belas.
No entanto, todas as datas relacionadas com a figura de João
Rodrigues Cardoso e seus atos são inexatas e extremamente contraditórias, tanto nas publicações consultadas quanto em documentos administrativos. Alguns autores falam da segunda metade do século XVIII,
enquanto outros afirmam que ele apareceu na região em torno de 1800.
Esta situação faz com que seja quase impossível reconstruir o que aconteceu com os Fulni-ô no período entre 1760 e 1830 aproximadamente.
Neste texto a opção foi pelas datas informadas no estudo de Vasconcelos (1962), o qual é a principal fonte de referência sobre a família Cardoso de Águas Belas.
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“A denominação de Aguas-Bellas se origina do facto de que o Ouvidor Jacobina,
andando em correição, e com o estomago já muito cançado de beber aguas pesadas
e acres, durante a viagem, ao chegar a este logar, encontrou a mais potavel e fina a
desejar, pelo que dizia aos que o iam visitar: “Aguas bellas as desta povoação que chamam
Ypanema, quando lhe deviam chamar antes Aguas-Bellas. Por que não lhe chamam assim?
Aguas-Bellas! -- -- lhe ponham este nome.” E foi adoptada a nova denominação,
insinuada pelo Ouvidor, a qual se conserva até agora.” (Galvão 1908:12)
“Vindo de muito longe aquêle nome de Águas Belas, assim já o encontramos consignado em um documento régio, o Provimento de diversas freguesias do bispado de Pernambuco pela Resolução de 22 de julho de 1801, a qual, tratando,
por último, do provimento das Igrejas dos índios do mesmo bispado, consigna:
- “O Padre José Rabelo Pereira Tôrres, para a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Vila de Aguas Belas”.
Assim, não tem lugar a notícia lendária colhida pelo Dr. Sebastião Galvão e corporizada no seu Dicionário Corográfico, que a denominação de Águas Belas foi imposta pelo ouvidor Jacobina (Dr. Antônio Ferreira de Araújo Jacobina) ao passar
pela localidade, andando em correição pela Comarca do Sertão, quando se sabe que
esta comarca foi criada em 1810, e que o seu primeiro ouvidor e corregedor-geral
foi o Desembargador José Marques da Costa, vindo assim a lenda de anos posteriores.” (Costa 1984a:275-6; grifos no original)
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Segunda fase: o período imperial
Com a extinção dos aldeamentos, não reconhecendo mais as doações reais anteriores, as pressões sobre o território dos Fulni-ô aumentaram na primeira metade do século XIX, começando a assumir novas
feições. Como observou Ferreira (2006:67):
[...] Transformar os nativos em trabalhadores para todos os serviços, num “corpo efetivo” à disposição dos particulares que morassem em torno dos aldeamentos, já tinha sido uma das principais
metas instituídas pela legislação de 1798, que revogara o Diretório
dos Índios. No século XIX, isso se tornou uma preocupação quase
que constante na pauta das administrações locais, [...].
Durante o período que se estendeu da desativação da Direção pombalina até 1845, a política indigenista no Brasil manteve-se norteada por orientações locais.

Uma das tendências gerais da política indigenista do governo
imperial durante o primeiro reinado foram diversas medidas para quebrar
unilateralmente o pacto entre Igreja e Estado no controle sobre os indígenas aldeados11. Com o Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845 (regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios)12, a tutela
sobre os indígenas seria responsabilidade dos representantes da Diretoria
Geral dos Índios na província, embora as regras de facto da política indigenista fossem norteadas, ainda por muitos anos, pelas relações locais de
patronagem.
Um ato decisivo para o futuro do território indígena – e da cidade
de Águas Belas – foi a doação de uma área para a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, em 1832. Esta “doação à Santa”, como
é chamada popularmente, e suas conseqüências ainda constituem um
11

Lei de 27 de outubro de 1831 (passa aos juízes da paz a responsabilidade pela segurança civil dos aldeados); Decreto de 3 de junho de 1833 (juízes de órfãos encarregados pelos bens dos aldeados); Decretos nº 285 de 24 de junho de 1843 e nº 373
de 23 de novembro de 1844 (oficialização definitiva da jurisdição governamental, e
não religiosa, sobre os indígenas).

12

Ver www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/legimp-31/Legimg31_10.pdf
39

Cultura, identidade e território no Nordeste indígena

assunto polêmico entre os Fulni-ô, como uma parte dos indígenas a considera como mera mentira histórica dos brancos ou questiona sua legitimidade ex posteriori. De fato, em diversos textos fala-se da doação de uma
área de 795.664 m², ou seja, cerca de 80 hectares, e esta área constituiria
o núcleo de Águas Belas no centro da terra indígena, porém o documento original não foi mais encontrado em nenhum lugar. Todas as buscas em diversos arquivos do Estado de Pernambuco nem trouxeram à
tona nenhuma cópia do documento, o que teria ajudado avaliar alguns
detalhes importantes, como, por exemplo, quem eram os signatários
indígenas.
Sabemos indiretamente da existência do documento, porque Estevão Pinto (1956:13) fala numa nota de rodapé que ele teria lido uma
cópia no antigo Arquivo do Departamento de Obras e Fiscalização dos
Serviços Públicos do Estado de Pernambuco e que o original teria existido, ainda em 1925, na Diocese de Garanhuns, no entanto sem ter conseguido localizá-lo. Pinto relata que a doação teria sido feita pelos próprios
Fulni-ô em 28 de fevereiro de 1832 e que ela teria sido julgada válida em
15 de março de 1832 por sentença do Ouvidor Geral, Corregedor e Provedor da Comarca de Garanhuns (ibidem: 13-4).
Enquanto não foi possível encontrar o documento original ou uma
cópia, o enigma da doação podia ser resolvido, como no Arquivo Público Estadual de Pernambuco está arquivado o documento da validação
jurídica (reproduzido completamente no Anexo 4, junto com dois documentos complementares de 1864), não informando sobre a área total,
mas sobre seus limites. Com este documento fica evidente que os próprios Fulni-ô nunca fizeram a doação, mas que ela foi outorgada pelo
Sargento-Mor dos Índios, Oficiais e Soldados. No documento os indígenas não aparecem como sujeitos jurídicos, o que nem era prática na
época, embora fosse justamente esse procedimento que levou o Diretor
Parcial dos Índios de Águas Belas, Lourenço Biserra Albuquerque Maranhão, a questionar a doação numa carta ao Presidente da Província de
Pernambuco, Domingos de Souza Leão, datada de 12 de agosto de 1864
e reproduzida no Anexo 4 (“[...] me parece que os índios não podiam
fazer uma tal doação, [...]”).
Com base nessa documentação é possível concluir que o núcleo da
cidade de Águas Belas foi iniciado numa área sobre a qual não existe
nenhuma informação como os próprios indígenas a cederam, o que faz
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mais inteligíveis as contestações indígenas contemporâneas da história
oficial local sobre a doação.
Os documentos de 1832 determinaram que a área constituiria o
patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do lugar e da
cidade atual, e da qual os Fulni-ô também são devotos. A partir daquela
data, os moradores, com exceção dos indígenas, cuja aldeia era independente do povoado, tinham a obrigação de pagar foro em benefício da
Igreja Matriz. A consequência mais importante da chamada doação, no
entanto, foram o surgimento e expansão da cidade de Águas Belas no
centro do território indígena de que a situação atual é resultado direto.
Pinto (1956:25), baseando-se em relatórios da Diretoria dos Índios,
relata que em 1855 foram contados 738 Fulni-ô, mas em 1861 apenas
382, formando 96 famílias.
O que é certo, é que ao passo que crescia a população adventícia,
decrescia a indígena, de sorte que, em 1855, se contavam já na
povoação 265 casas regularmente construídas, situadas nas terras
patrimoniais da matriz, que pagavam o competente fôro; e a
população dos índios, esparsa, retirada do povoado, ou constituindo um novo aldeiamento, fora das suas raias, ao S.O., apenas
atingia 738 almas, que em 1857, dois anos depois estavam reduzidas a 382, vindo daí a extinção do aldeiamento por Aviso do
ministério da agricultura de 4 de novembro de 1861. (Costa 1984a:
277)

Este decréscimo assombroso por 48,2% em apenas seis anos podia
ser explicado, segundo Pinto (ibidem), por uma epidemia de cólera que
grassou na aldeia em 1856. Vasconcelos (1962:137-41) também fala de
uma epidemia de cólera em Águas Belas na década de 1850, mas não
podemos rejeitar completamente uma hipótese de que essa redução
numérica seja expressão de uma dispersão populacional temporária na
região como resultado das pressões sobre o território indígena. É que
essas dispersões temporárias dos Fulni-ô eram uma estratégia de sobrevivência física no período de meados do século XIX até a primeira
metade do século XX, como se pode constatar em vários relatos da
história oral indígena.
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O próximo ato nos esforços de extinguir o território indígena, ou
pelo menos reduzi-lo ainda mais, começou em 1850. Com a promulgação da Lei das Terras do Império (Lei 601 de 18 de setembro de 1850)
foi criada a primeira legislação específica sobre a distinção entre terras
públicas e privadas. Enquanto antes da referida Lei o conceito de terra
devoluta tinha o significado de terra vaga, não cultivada ou não aproveitada, ou terra dada como sesmaria em comisso (Linhares 2002:128), a
nova definição transformou seu sentido em „sem uso público‟ ou „em
estado de posse privada ilegal‟ (Moreira 2002:159). Os indígenas quase
não são mencionados no texto, com uma exceção: recomenda-se reservar para eles uma parcela de terras ocupadas sem contestação e tidas
como devolutas. Embora essas terras fossem consideradas legalmente
como públicas, a lei determinou que precisavam ser registradas para ser
destacadas do domínio particular ou das províncias. Desse modo, a Lei
das Terras, por um lado, legitimou a posse dos primeiros habitantes,
mas, por outro lado, lesou os índios em seus direitos originários. Porém,
João Mendes Júnior [1912], num texto que bem reflete o sentimento de autêntico jurista que era, rebateu a pretexto nos termos
seguintes: Desde que os índios já estavam aldeados com cultura e
morada habitual, essas terras por eles ocupadas, se já não fossem
deles, também não podiam ser de posteriores posseiros, visto que
estariam devolutas, em qualquer hipótese, suas terras lhes pertenciam em virtude do direito à reserva, fundado no Alvará de 1º de
abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderá
ser confundido com uma posse sujeita à legitimação e registro.
(Silva 1993:49)

No entanto, ao considerar devolutas as terras de antigas aldeias
despovoadas, muitos presidentes de província informaram à Repartição
Geral de Terras do Império que não existiam mais índios em suas províncias ou que certos aldeamentos eram ocupados por “índios fictícios e
mestiços civilizados”, com o objetivo de garantir o pleno domínio dessas
áreas e posteriormente revendê-las a particulares (Ribeiro 1970:137), o
que, em muitos casos, resultou em esbulhos e expulsões dos indígenas
para produzir aldeias abandonadas.
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[...] depois da publicação da Lei de Terras cada dia fazem novos
esbulhos aos índios, [...] e ultimamente por todos os lados são as
aldeias invadidas de esbulhos, derrubando-se as poucas matas que
restam; [...]
(ofício do diretor geral dos índios, José Pedro Velloso da Silveira,
ao presidente da província, Benevuto Augusto Taques de Magalhães, em 16 de abril de 1858 [Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano (APEJE), Série Diversos II, vol. 10, fl. 75])

Na realidade, foi o Decreto nº 426 de 24 de julho de 1845 que
determinou que os limites das doações dos aldeamentos deveriam ser
respeitados e as terras, demarcadas. Porém, os esforços concretos de
colocar as diretrizes em prática não passaram de iniciativas tímidas
ensaiadas em algumas aldeias.
Foi pelo Decreto nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854, que regulamentou a Lei das Terras de 1850, que o Governo Imperial procurou
regularizar as terras consideradas devolutas e a situação dos que mantinham posse nelas. Em seguida, o Governo Imperial autorizou, pela Lei
1.114 de 27 de setembro de 1860, o aforamento e a venda das terras das
antigas aldeias achadas abandonadas, porém cedendo a parte que julgasse
suficiente para o autosustento dos ocupantes ainda estabelecidos nelas13.
Esta Lei teve como consequência acirrar ainda mais as tensões já existentes entre os Fulni-ô e os moradores do povoado, devido ao crescimento do último, culminando em investidas violentas por parte dos
brancos.
Estes conflitos serviram de motivo e pretexto para o Governo
Imperial determinar a extinção do antigo aldeamento do Ipanema pelo
Aviso de 4 de novembro de 1861 e declarar estar apaziguando os conflitos entre índios e não-índios. Este ato legal, no entanto, não chegou a ser
cumprido, de modo que em 1862 foi estabelecida nova medida, determinando a distribuição de lotes entre as famílias indígenas, mas este ato
tampouco procedeu.
13

“§ 8.º Para aforar ou vender, na conformidade da Lei n.º 601 de 18 de Setembro de
1850, os terrenos pertencentes ás antigas Missões e Aldeas dos Indios, que estiveram abandonados, cedendo todavia a parte que julgar sufficiente para a cultura dos
que nelles ainda permanecerem, e os requererem.”
(http://www.planalto.gov.br/Ccivil/decreto/1851-1899/Anexos/
RegulamentoD1318-1854.pdf)
43

Cultura, identidade e território no Nordeste indígena

Os Fulni-ô, no entanto, não só foram vistos pelos moradores
brancos como um obstaculo incômodo ao crescimento de Águas Belas,
mas também como uma massa de manobra que podia ser empregada
como um tipo de tropa de choque ou, na terminologia regional, jagunços
para travar as lutas sangrentas entre conservadores e liberais durante o
Império. Desse modo, temos notícias que o “Diretor do Aldeamento”
[sic] Francisco Alves recrutou índios como tropa para o lado dos liberais,
em 1860 (Vasconcelos 1962:73-4), e que um recrutamento semelhante
foi realizado em 27/06/1880 pelo alferes Francisco Passos Batista, delegado da polícia (idem: 76). E Ferreira (2006:101) relata:
Em Águas Belas, boa parte do serviço policial e de entrega dos
Correios era feita pelos índios da aldeia de Panema. Em meados
do século XIX, quando os Cavalcanti do lugar perderam as eleições, os aldeados passaram a sofrer escancaradas perseguições por
parte das autoridades policiais que os empregavam – no caso, os
próprios Cavalcanti. Os índios de Panema também não deixavam
por menos os maus tratos que recebiam: vez ou outra faziam
saques periódicos nas fazendas e matanças do gado vacum nos
pastos daqueles que lhes tomavam as terras.

O caráter de relações entre indígenas e não-indígenas em Águas
Belas ficou patente durante a Guerra do Paraguai. Logo que o Governo Imperial decretou o voluntariado, Águas Belas concorreu com 72
homens, formando uma companhia, sendo em sua grande maioria índios
recrutados à força em ação enganosa, como relatam tanto Melo (1930:
193) quanto Vasconcelos (1962: 126) e Silva (2005) com base na história
documental e oral. Segundo estes relatos, foi Apolinário Maranhão que
partiu com essa companhia em 22/06/1865, ameaçando os soldados
indígenas a não revelar às autoridades provinciais e imperiais que foram
recrutados involuntariamente e à custa de ardil. Não se sabe quantos
desses soldados Fulni-ô morreram nos campos de batalha nem quantos
voltaram, mas, segundo a história oral indígena, a grande maioria nunca
retornou.
O recrutamento involuntário e forçado teve repercussões territoriais imediatos, como os Fulni-ô logo decidiram fugir de sua aldeia por
medo de ações parecidas, dispersando-se na região, o que teve como
conseqüência que suas lavouras foram abandonadas e que moradores
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brancos de Águas Belas se apossaram delas (Melo 1930:193) num tipo de
„ocupação de terras abandonadas‟ depois de criar fatos consumados.
O episódio da participação na Guerra do Paraguai desempenha um
papel muito importante na história oral indígena, e não só dos Fulni-ô,
mas também de diversos outros povos indígenas no Nordeste. Conforme diversas versões que ainda circulam entre os Fulni-ô, foi essa participação que teve como resultado uma demarcação com loteamento em
1877, como ato de gratidão em forma de “doação” por parte da Princesa
Isabel para reconhecer os serviços prestados, mas até agora não foi possível ver nenhum documento que confirmasse tal causalidade. Embora
uma afirmação como esta possa parecer polêmica, por supostamente
„questionar‟ a existência de um „comprovante‟ de doação, a meu ver o
aspecto mais importante dessa história é ter dado sentido ao sacrifício
forçado de vidas indígenas por meio de um processo de memória coletiva relacionando um episódio com outro.
O loteamento de terras indígenas, no entanto, era uma prática
bastante recorrente naquela época, já antes da Guerra do Paraguai, para
transformar indígenas em proprietários não-indígenas de lotes rurais,
como nos relata Manuela Carneiro da Cunha (1992:153-4). O tamanho
dos lotes podia variar com o momento histórico ou a província:
Em 1862, recomenda-se ao Presidente da Província de São Paulo
que distribua lotes que não excedam 62.500 braças (ou seja, cerca
de 30 hectares) e sejam em geral de 22.500 braças (uns doze hectares) às famílias e a maiores de 21 anos com economia separada
(19/5/1862). [...] Em 1875, o governo é um pouco mais generoso:
não só os lotes da Bahia e Pernambuco são de 62.500 braças quadradas para os chefes de família e de 31.250 braças quadradas, a
metade, para os solteiros, como os títulos de propriedade são imediatamente dados (Decisões 272 e 273 de 8/7/1875).

Em outras palavras, com essas medidas o Governo Imperial não
reconheceu nem usos coletivos de terras praticados pelos indígenas nem
territorialidades étnicas diferenciadas, lesando mais uma vez, como em
1850, os direitos originários dos índios. Os supostos beneficiários de tais
medidas tornaram-se destinatários apenas por suas origens étnicas e
históricas, mas não como representantes de coletividades culturalmente
diferenciadas com territorialidades específicas. Sem levar em considera45
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ção qualquer critério para verificar as terras tradicionalmente ocupadas
pelos indígenas, foram aplicadas medidas pré-estabelecidas e padronizadas que visavam o parcelamento das terras indígenas e a individualização de sua posse. Com a distribuição de títulos individuais de propriedade, o arrendamento e a transação comercial de tais terras foram facilitados consideravelmente. Desse modo, o loteamento de terras indígenas
se enquadra plenamente nas medidas típicas de um liberalismo econômico
característico de muitos países latino-americanos do século XIX, visando
reduzir as terras indígenas a um mínimo, porque estas foram consideradas „obstáculos ao progresso‟. A distribuição imperial de lotes individuais
por unidades residenciais, assim, tem muito mais a ver com medidas de
reforma agrária do que com a demarcação de terras indígenas.
Com relação à distribuição de lotes em Pernambuco, Carneiro da
Cunha (ibidem) continua, realçando as arbitrariedades das medidas:
Talvez o mais escandaloso desses dispositivos seja o regulamento
dado ao engenheiro encarregado de medir as terras das aldeias extintas de Pernambuco (8/7/1875). A essas alturas, seis aldeamentos foram extintos e parecem restar apenas dois na Província,
Cimbres e Assumpção. O regulamento manda distribuir pequenos
lotes aos índios das aldeias extintas, mas recomenda em seu artigo
XIV que se procurem, no entanto, transferir estes índios para as
aldeias ainda não extintas, o que é duplamente absurdo: se for por
eles não se acharem civilizados e necessitarem viver em aldeia, não
há porque se extinguirem suas aldeias originais. Caso contrário,
não há porque transferi-los a não para evitar de lhes outorgar lotes
em suas próprias terras. O artigo XV do regulamento encadeia
mandando amputar “as terras desnecessárias” dos aldeamentos ainda não extintos. (grifo nosso)

E como comenta Ferreira (2006:123):
No início dos anos 1870, fez-se um relatório em Pernambuco a
mando do presidente Henrique Pereira de Lucena para se ter uma
noção geral do estado dos aldeamentos da província. [Recife, 13
de março de 1873.] A intenção era extinguir logo de início os
aldeamentos do Riacho do Mato, Brejo dos Padres, de Barreiros,
Panema, e Santa Maria [...]. A intenção do governo proposta no
relatório de 1873 era oferecer lotes individuais aos índios casados
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e aos solteiros de bons costumes, para depois de dez anos de cultivo, tornarem-se particulares. Aos índios sem indústria alguma,
seria reservado um terreno comum de onde tirariam uma cota ou
um salário em função do produto de seu trabalho. Já aos índios
que não ganhassem lote algum, restaria a chance de serem removidos para as aldeias restantes de Cimbres ou Assunção, respectivamente no agreste e Alto Sertão do São Francisco.

Em 30/10/1875, o Governo Imperial decretou a Lei nº 1.672,
declarando como extintos diversos aldeamentos em Pernambuco, entre
eles o de Ipanema ou Águas Belas, e determinando que essas terras
passariam a pertencer às províncias. Esta medida presumivelmente se
baseou na Lei n° 1.114, de 27/09/1860. No entanto, como mostraram
Coutinho Júnior & Melo (1997), numa análise jurídica da situação fundiária da TI Fulni-ô, tal extinção era nula do ponto de vista formal por
contrariar a própria situação fática da ocupação indígena nas terras do
aldeamento concedido em 1700 e 1705.
Não obstante disso, no mesmo ano uma comissão foi encarregada
de vistoriar as terras dos aldeamentos extintos em Pernambuco para proceder a sua medição e loteamento (Decisão nº 273, de 08/07/1875).
No caso das terras dos Fulni-ô, tal medição foi efetivada pela Comissão
de Medição de Terras Públicas, em 1876 a 1878, sob a coordenação
do engenheiro Luís José da Silva. Foi demarcado um quadrado com uma
superfície oficial de 11.505 ha, com a vila de Águas Belas 14 em seu
centro, mantendo o patrimônio da Igreja Matriz excluído da terra demarcada. A área total da terra foi informada de forma aproximativa por não
incluir no cálculo o limite interno. A idéia em que tal demarcação estava
baseada era evidentemente a antiga légua em quadra, porém entendida
como um quadrado. Como os lados do quadrado têm mais de uma légua
de comprimento, é possível deduzir que Silva escolheu um ponto no
terreno e, a partir dele, traçou linhas de uma légua aproximadamente em
quatro direções, com ângulos retos entre cada linha adjacente, para
depois ligar os pontos finais com linhas retas. Como a distância entre os
pontos finais das linhas diagonais do quadrado é mais de 12 km, fica
14

Águas Belas foi elevada à categoria de vila pela Lei provincial nº 997, de 13/06/
1871, instalada em 25/06/1872.
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evidente que Silva não usou a légua atual como medida de comprimento,
mas a légua de sesmaria, que é de 6.600 metros. Os aspectos enigmáticos
da figura são seu ponto central, o qual, segundo critérios topográficos,
evidentemente não é a Igreja Matriz, como sugere Vasconcelos (1962:
123), e seu alinhamento com relação aos pontos cardeais.
No entanto, temos certeza absoluta de que não se trata de uma
reprodução fidedigna da légua em quadra da época colonial por três
motivos:
(1) Até agora não foi encontrado nenhum documento histórico que
informasse sobre os limites exatos do antigo aldeamento de Ipanema.
(2) Na história oral indígena não há mais memória coletiva dos locais
dos marcos originais ou de marcos naturais próximos dos antigos
limites do aldeamento. E não causaria nenhuma surpresa a especialistas se fosse encontrado, por acaso, algum documento que relatasse que os marcos do antigo aldeamento foram arrancados no
século XIX.
(3) Como mostramos em cima, há indícios muito claros que a “légua
em quadra” provavelmente não era uma figura quadrada.
Dentro do quadrado foram traçados 427 lotes, sendo 320 de
62.500 braças ou, respectivamente, 302.500 m² (então, cerca de 30 hectares) e 107 de diversos tamanhos menores devido ao fato de que as linhas
dos lotes não são paralelas aos limites da terra demarcada, o que
representa outro aspecto enigmático da demarcação.
Do total dos lotes, apenas 113 foram distribuídos imediatamente
aos Fulni-ô, o que talvez possa ser explicado por seu número muito
reduzido na época, segundo Costa Júnior (1942) que se refere a um
documento que informou um número de menos de 100 indígenas para
1873. No entanto, não foi providenciada a legitimação da posse dos respectivos ocupantes indígenas, assim contrariando os preceitos do Decreto nº 1.318 de 30/01/1854. O loteamento da terra indígena não só
produziu uma situação territorial historicamente muito peculiar, mas
também uma trama fundiária muito complicada que marca profundamente a situação atual da TI Fulni-ô.
Mais uma vez, foi imposto aos Fulni-ô um modelo de terra totalmente alheio a sua territorialidade. Ainda que a construção do quadrado
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fosse interpretada como providência realizada de boa fé, ela não reduziu
as pressões sobre a terra indígena nas décadas seguintes nem impediu seu
esbulho contínuo, que ocorria independentemente das medidas governamentais.

Mapa 2: Carta das terras loteadas em 1876-1878 (Pinto 1956:15)
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Nem o confinamento dos Fulni-ô ao quadrado demarcado foi
aceito pela população não-indígena local. Assim, em 1881, a Câmara de
Vereadores de Águas Belas, em ofício dirigido ao Presidente da Província, se pronunciou da maneira seguinte:
As partes do Nascente e Norte são terrenos fertilíssimos, cortados
por diferentes regatos e ribeiros, mas êstes terrenos não podem
ser cultivados porque não o sendo por êstes que se dizem seus
proprietários gente tôda indolente e de uma índole perversa, não
podem ser por outros que muitas vezes mediante contribuição
muito onerosa principiam lavrar e antes de colher o fruto do seu
trabalho são forçados a abandonarem devido a aperreação e perversidade daqueles que se dizem senhores – razão esta porque nos
mesmos terrenos não encontre um só prédio de boa construção.
(Manuscrito do Arquivo Público do Estado de Pernambuco
reproduzido em Vasconcelos 1962:124)

O que se vê neste documento é uma queixa de não poder explorar
livremente terrenos favoráveis ao plantio dentro da terra indígena. As
áreas referidas parecem estar situadas no pé-de-serra da Serra do Comunati.
Em 1886, a Câmara dos Vereadores se manifestou outra vez, considerando irregular a demarcação e pedindo ao governo a criação de um
Juízo Comissário com a finalidade de legalizar as terras ocupadas por
todos os posseiros (ibidem).
Por sua vez, as queixas sobre práticas econômicas indígenas já
datam ao menos de meados do século XIX, como Ferreira descubriu em
documentos de 1864 arquivados no APEJE15:
O que podiam fazer, as autoridades da Diretoria, por exemplo, a
respeito da arrojada prática de pesca dos índios da aldeia de
Panema? Os efeitos desastrosos que o uso de piscicidas – feitos a
base de ervas – causavam no gado leiteiro dos fazendeiros de
15
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APEJE, Série Petições – Índios, fl. 59 (representação do Diretor Parcial da aldeia de
Panema, dirigida ao Diretor Geral dos Índios da província, Panema, 22/02/1864) e
APEJE, Série Petições – Índios, fl. 54v (abaixo-assinado dos índios da aldeia de
Panema, contra o Diretor Parcial da aldeia, Lourenço Bezerra de Albuquerque
Maranhão, fevereiro de 1864).
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Águas Belas deixavam as autoridades da Diretoria dos Índios
enlouquecidas, e os fazendeiros munidos de motivos raivosos para
perseguirem e expulsarem os índios dali. Segundo os índios de
Panema, eles nunca haviam passado indigência, porque fazia parte
de sua subsistência os recursos que a provida natureza oferece: a caça e a
pesca. [...] E por causa de suas especificidades econômicas – de
acordo com os índios que se representaram contra as proibições
locais no uso de piscicidas – os aldeados de Águas Belas estavam
sempre ameaçados em suas pescarias e caçadas. Na opinião do
diretor parcial daquela aldeia, que fazia parte da família que era o
flagelo dos índios de Panema – os Albuquerque Maranhão – os
índios morigerados, ou bem comportados, eram aqueles que ao
invés de pescar, plantavam. Segundo Lourenço Bezerra de Albuquerque Maranhão, diretor da aldeia de Panema e subdelegado de
Águas Belas – senhor afeito a pisar tripas de caboclos por aquelas
bandas – quem faziam as tinguijadas, ou pescarias com ervas, que
estragavam a bebida do gado do lugar, eram os índios “malfeitores” dali – aqueles que ainda faziam imoral usança de um tempo
quaresmal reunirem-se alguns no lugar Ouricuri, onde segundo o diretor
parcial, entregavam-se a toda sorte de devassidão. Contraditoriamente, na
opinião do senhor Lourenço Bezerra, aquela região do rio Ipanema não oferecia a qualquer indivíduo ou família, muito menos
aos índios, possibilidades de pesca, ou caça. Cabe ao leitor, portanto, inferir quem estaria com a razão neste impasse acerca da
exploração econômica dos recursos do Ipanema – lembrando-se
de que os aldeados faziam jus aos recursos que estavam nos limites de sua doação, e disso tinham plena consciência. (Ferreira
2006:173-4; grifos no original)

Terceira fase: o período republicano
No período republicano, uma nova situação jurídica foi criada pela
Constituição de 1891 que, em seu artigo 64, delegava aos estados a legislação supletiva sobre as terras devolutas. Na prática, os estados estenderam a definição de terras devolutas às terras indígenas, bem como a
outras terras patrimoniais da União, que, a rigor, não poderiam ser incorporadas desta forma. No Nordeste, a repercussão desta interpretação do
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artigo constitucional foi o estímulo reforçado a não-índios de se apropriar de terras indígenas. Dos anos de 1890 até o início do século XX,
tais investidas se intensificaram ainda mais com a elevação de Águas
Belas à categoria de município autônomo, em 16/01/1893, e finalmente
de cidade, pela Lei Estadual nº 665, de 24/05/1904.
No entanto, o jurista Carlos Marés (2002:64) chama a atenção para
o fato de que, na verdade, se tornou claramente impossível considerar as
terras ocupadas pelos índios como devolutas com base na Constituição
de 1891, citando a explicação magistral de João Mendes Júnior (1912:5860):
As terras de índios, congenitamente apropriadas, não podem ser
consideradas nem como res nullius nem como res derelictae; por
outra, não se concebe que os índios tivessem adquirido por simples ocupação aquillo que lhes é congênito e primário, de sorte
que, relativamente aos índios estabelecidos, não há mais simples
posse, há um título immediato de domínio; não há, portanto,
posse a legitimar, há domínio a reconhecer e direito originário e
preliminarmente reservado.

Pinto (1956:16) menciona reclamações dos Fulni-ô junto ao governador Sigismundo Gonçalves de tal maneira que este determinou, em
1904, o respeito aos direitos indígenas. Isto, no entanto, não impediu que
as terras dos Fulni-ô, apesar da incontestável ocupação indígena, fossem
arrendadas pelo Governo Estadual a Nicolau Cavalcanti de Siqueira por
doze contos de réis e por um prazo de seis anos. Foi estipulado que,
findo o contrato, as terras voltariam ao domínio estadual no caso de serem
abandonadas pelos indígenas, o que permite aventar uma hipótese sobre a
intenção do arrendamento, no sentido de criar novos fatos consumados,
ainda que este procedimento fosse anticonstitucional.
Quando o contrato terminou, em 1914, o prefeito César Montezuma de Oliveira, baseando-se na Lei Orgânica dos Municípios, que determinava que as terras classificadas como devolutas passariam ao poder
dos municípios, convidou por edital todos os moradores não-indígenas
da terra indígena para providenciarem o respectivo arrendamento. Isto,
no entanto, não se efetivou por causas ainda desconhecidas, de modo
que as terras voltaram ao domínio dos Fulni-ô.
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Foi uma das épocas mais difíceis para a sobrevivência física e cultural dos Fulni-ô. Não foi a primeira vez que foram obrigados a abandonar suas casas e terras para se refugiar para a caatinga para escapar da
violência dos brancos, como na história oral indígena há diversos relatos
sobre tais episódios no século XIX. Ou, nas palavras de Estevão Pinto
(1956:16): “Houve tempo em que se caçava índio como se caça um
bicho do mato; duas vezes, a aldeia dos bugres foi devastada pelo incêndio.” Segundo o mesmo autor, certa vez os Fulni-ô tiveram que fugir
para Santana do Ipanema, onde tomaram refúgio temporariamente no
bairro de Camuxinga (ibidem).
Em 1914, outra vez os moradores brancos de Águas Belas invadiram a aldeia e incendiaram suas casas. Como conseqüência, os Fulni-ô se
dispersaram em grupos menores por vários anos. Durante o levantamento antropológico, em 08/04/2003, foi possível ainda entrevistar uma
testemunha sobrevivente daquela época, a Dona Maria dos Prazeres, de
88 anos, “Fokhlassa da Serra dos Cavalos”, que nasceu na região do rio
Ipanema, no município de Santana do Ipanema, “debaixo de um pé de
pau”. Ela se lembrou que o grupo de sua mãe foi obrigado a vaguear pela
região de Santana do Ipanema até a Bahia por quatro a cinco anos antes
de se sentir seguro o suficiente para voltar para Águas Belas. Até há relatos de outros grupos que se afastaram de Águas Belas por dez anos.
Durante todo esse período, não teria sido possível realizar o Ouricuri.
Os Fulni-ô, no entanto, nunca tinham apenas inimigos entre os
brancos, mas também havia pessoas não-indígenas que se destacaram na
defesa dos direitos indígenas. Entre estas figuram, na primeira metade do
século XX, o historiador e jornalista recifense Mário Melo e o Padre
Alfredo Pinto Dâmaso, de Águas Belas, capelão militar das tropas revolucionárias do Norte. Este, uma figura um pouco controvertida no quadro regional, descreveu a situação dos Fulni-ô por volta de 1921 como
de extrema miséria (Dâmaso 1931). De fato, os coronéis locais não só
organizaram incêndios na aldeia, mas também convidaram as autoridades
estaduais, através de uma campanha veiculada pela imprensa pernambucana, a verificar a inexistência de índios na região de Águas Belas, a qual
podia ser “provada” depois da expulsão violenta destes.
O Padre Dâmaso conta em seu livro que, em 1921, partiu de
Águas Belas para a capital federal como “porta-vóz das queixas e dos
gemidos de 500 infelizes patrícios – os índios Carijós – victimas indefe53
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sas de todas as vilanias da prepotência sertaneja” para procurar auxílio
junto à Diretoria do SPI, onde ele, segundo seu relato, foi bem recebido
e conseguiu falar diretamente com o General Rondon.
Como resultado desta intervenção, o SPI indicou, em 1922, o ajudante adido do órgão, Dagoberto de Castro e Silva, para “verificar a
situação dos índios” e escolher o local para instalar um novo posto indígena, ou em Pernambuco ou na Paraíba (Peres 1999:55-6). Em seu relatório, Silva [1922?] recomendou a “assistência aos Carijó” com o argumento de que esta seria pouco dispendiosa em razão da “disposição
daqueles que se apropriaram de suas terras em pagar foros a um recebedor legal e idôneo”. Silva constatou que mais da metade dos arrendatários não pagavam nada aos Fulni-ô e que o Conselho Municipal de
Águas Belas considerava devolutas as terras do antigo aldeamento de
Ipanema para arrendá-las. O relatório, no entanto, não menciona que os
Fulni-ô, naquele momento, estavam “concorrendo” com os Potiguara da
Baía da Traição (PB) pelo privilégio de serem o primeiro grupo indígena
do Nordeste a ser oficialmente reconhecido pelo órgão indigenista para
receber proteção (Arruti 1999:235-6).
A Diretoria do SPI aceitou as sugestões de Silva e, em 1924, foi
instalado o Posto Indígena General Dantas Barreto, o primeiro no Nordeste. A criação do posto representou uma nova configuração de forças
que passou a orientar a distribuição de recursos fundiários em Águas
Belas. O SPI conseguiu impor-se como porta-voz legal dos Fulni-ô e
colocar sob sua jurisdição os “intrusos” da terra indígena por transformá-los em arrendatários do órgão indigenista. Desse modo, os invasores
deixaram de pagar foro às respectivas coletorias estaduais e o SPI, através de seus representantes locais e regionais, passou a intervir na dinâmica de valorização de terras (Peres 1999:54-5).
Na verdade, o SPI ampliou, na década de 1920, um modelo de
ação e controle de recursos fundiários, introduzido e testado, na década
anterior, nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, aplicado
como dispositivo de resolução de conflitos agrários e de controle de
populações não-indígenas estabelecidas em terras reivindicadas por indígenas (Peres 1992):
Esta dimensão do trabalho de representação exercido pelo SPI
predominou nas chamadas zonas pioneiras, [...] Aqui trata-se de
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regiões que já tinham sofrido fluxos de colonização passados, que
não eram caracterizadas por uma aturação da reserva de recursos
fundiários disponíveis (livres), mas sim por uma intricada trama de
direitos territoriais muitas vezes justapostos e conflitantes. [...], a
liberação de terras também continuou presente no horizonte projetado por este padrão conciliador de atuação, pois os acordos firmados para a cessão das terras mencionavam a possibilidade
futura de retorno ao patrimônio estadual, caso o SPI interrompesse suas atividades junto ao grupo indígena beneficiado. [...] os
postos indígenas constituíam-se em instâncias de mediação de conflitos
agrários e distribuição de recursos fundiários. O arrendamento de lotes
de terra em área indígena emergiu então como procedimento
paradigmático de negociação com autoridades governamentais
estaduais. (Peres 1999:55; grifos do autor)

Além da função conciliadora em conflitos agrários, o arrendamento de terras indígenas tanto desempenhou uma função econômica
fundamental para os postos indígenas por representar uma fonte financeira para seu sustento, quanto fazia parte de estratégias assimilacionistas
com relação aos povos indígenas, com base na idéia de transformá-los
gradualmente em populações rurais pelo contato cotidiano com agricultores.
Em 01/07/1925, foi implantado o arrendamento das terras do P.I.
Gal. Dantas Barreto. O encarregado do posto, Alberto Jacobina, tentou
intervir nos conflitos agrários locais por estratégias de confronto com
figuras dominantes do cenário local, com a pretensão de retomar os
terrenos ocupados, mas desprovidos de benfeitorias, e obrigar os ocupantes não-indígenas a pagar arrendamento à administração do posto
(Jacobina 1927). No entanto, as constelações políticas eram desfavoráveis a Jacobina, como partes da elite política local e regional envolvida
nos conflitos sobre os recursos fundiários de Águas Belas tinham contatos com escalões superiores do Governo Federal. As pressões exercidas
sobre a Diretoria do SPI surtiram efeito, como o inspetor e engenheiro
Antonio Martins Vianna Estigarribia foi encarregado de realizar uma
fiscalização na Inspetoria de Pernambuco e as funções da administração

55

Cultura, identidade e território no Nordeste indígena

Jacobina foram suspensas, sendo este transferido para a povoação indígena de Passo Fundo (RS), em 28/08/1928 (Peres 1999:57-8)16.
Por causa de seu prestígio político, Estigarribia também foi nomeado pelo SPI, em 20/04/1928, para promover, junto ao governo de
Pernambuco, as bases de um acordo sobre as terras do antigo aldeamento do Ipanema. Em 20/07/1928, o Governador do Estado, Estácio
Coimbra, expediu o Decreto nº 637 (Anexo 5), com base em proposta
elaborada pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC),
ao qual o SPI estava subordinado. Por este decreto, o Governo do
Estado reconheceu “que o direito dos remanescentes dos índios Carnijós
[sic!] apóia-se em titulo certo e justo” e, pelo art. 1º, transferiu a área do
antigo aldeamento à administração do MAIC, ressalvando, no entanto,
entre outras restrições, o patrimônio de Nossa Senhora da Conceição.
Pelo art. 2º do Decreto, é facultada a aquisição de “lote ou parte de
lote sobre o qual não incida nenhuma reclamação de seu dono índio”
por posseiros que os ocupassem com moradia e culturas efetivas, enquanto no art. 3º é estipulado que, no caso de lotes em posse de terceiros
que pertencessem a “algum índio ou descendente de índio”, ficaria “o
ocupante obrigado ao pagamento de arrendamento correspondente à
quantidade e qualidade dos terrenos a ocupar”. De acordo com o art.
12º, os arrendamentos deveriam ser efetuados mediante recibo e rigorosa
escrituração.
O art. 7º, enfim, determinou que “a cada índio posto na posse de
um lote” fosse “passado o titulo respectivo, com a condição de não fazer
sobre esta sua propriedade nenhuma transação”.
O Decreto determinou ainda, em seu art. 16º, “para completar a
área urbana e de acordo com o desenvolvimento que vai tendo a cidade”,
16
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Em 1925, inclusive, foram publicados, como indício direto das articulações da elite
local, dois „pareceres‟ de teor completamente parcial sobre a atuação de Jacobina e a
situação da terra indígena (A situação das terras... 1925). A parcialidade dos documentos é tão gritante que a palavra „pareceres‟ merece aspas. Chama a atenção que em
todas as partes da publicação é evitado denominar os indígenas de índios, classificando-os, em vez disso, como “descendentes de índios”, por motivos implícitos
evidentes: a construção de argumentos para negar o direito originário à terra. Uma
cópia da publicação encontra-se no Museu do Estado de Pernambuco. Sou grato a
Edson Silva por ter chamado a atenção à publicação e por ter fornecido uma fotocópia.
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a cessão de mais uma parte das terras do antigo aldeamento, adjacentes
ao patrimônio da Igreja Matriz, ao município de Águas Belas. Esta disposição foi formalizada pelo “Termo de cessão de terra que fazem os indios
Carnijós á Municipalidade de Aguas Bellas”, de 05/09/1928, que estabeleceu os novos limites da cidade (Anexo 6), como mostra o mapa 3.

Mapa 3: Limites do patrimônio da cidade de acordo com o Decreto nº 637/28
(recorte do mapa da TI Fulni-ô, 1:25.000, de 28/12/1995, de Leonilson Gomes da Silva, da AER/Recife; os números dos quadrados
referem-se aos lotes)

Além disso, foi determinada, pelo art. 6º, a entrega de fontes consideradas de utilidade pública ao município de Águas Belas, “com a condição de não permitir ai, morador ou plantação, salvo a de essências flo57
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restais”. Esta disposição foi formalizada por outro termo de cessão em
20/09/1928 (Anexo 6).
Em cumprimento à determinação do art. 7º, o SPI forneceu, em
1929, 140 “Títulos Provisórios de Posse” aos indígenas titulares de lotes,
porém esses títulos expedidos, além de serem “provisórios”, foram títulos de posse, e não de domínio, ficando proibida qualquer transação
desses lotes.
Foi com base no Decreto nº 627/28 que o arrendamento de
lotes nas terras dos Fulni-ô foi institucionalizado oficialmente e
que os arrendamentos passaram a ser intermediados formalmente pelo
SPI, o que estimulou, a partir de então, a apropriação formal da terra
indígena por terceiros. Desse modo, as tensões e conflitos pela posse
fundiária entre índios e não-índios não terminaram, como era a intenção
oficial do Decreto. Na realidade, o arrendamento das terras Fulni-ô,
„legalizado‟ pelos artigos 3º, 4º e 12º do decreto, contrariou formalmente
os termos do Decreto nº 8.072, de 20/06/1910, que instituiu o SPI.
A prática dos arrendamentos, no entanto, tem perdurado até hoje,
ignorando, com isso, os dispositivos de todas as Constituições promulgadas a partir de então, como realçam Coutinho & Melo (1997:3) em sua
análise já citada:
Com a edição da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, nisso aliás
reafirmada pela atual CF, ficaram “declaradas a nulidade e extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por
objetivo o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas
pelos silvícolas.”
Se dúvidas ainda pairassem sobre a ilegalidade da prática do arrendamento, foram definitivamente espancadas pela edição da Lei nº
6.001, de 19/12/1973. Definindo em seu art. 17 três categorias de
terras indígenas – as ocupadas, as reservadas e as de domínio –,
essa dispôs em seu art. 18: “As terras indígenas não poderão ser
objeto de arrendamento ou de qualquer ato jurídico que restrinja o
pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos
silvícolas”. Em princípio, portanto, o arrendamento a não índios
de lotes ou parcelas de lotes da terra indígena Fulni-ô contraria
frontalmente dispositivo de uma lei federal em vigor, resultando
daí a necessidade de sua regularização fundiária e legal.
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E se ainda houvesse algumas dúvidas sobre a situação jurídica das
terras ocupadas por índios durante a vigência da Constituição de 1891,
ainda em vigor em 1928, apesar das explicações claras de João Mendes
Júnior (1912:58-60), citadas em cima, a Constituição Federal de 1934 e
suas sucessoras acabaram por afastá-las definitivamente, como explica
inequivocamente o jurista Aurélio Veiga Rios (2002:64-5), baseando-se
em Mendes (1988). Por consagrar o pleno domínio da União sobre as
terras ocupadas pelos índios, são declarados nulos os títulos de propriedade incidentes sobre as terras indígenas concedidos pelos estados a
terceiros, uma vez que estas terras, consideradas devolutas ou “de ninguém”, não poderiam estar sob o domínio dos estados:
Assim, não pode haver invocação, por particulares ou pelos
governos locais, do princípio do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito, do direito de propriedade ou de qualquer outro princípio
consagrado no Direito Civil para a desconstituição dos direitos
originários dos índios sobre as terras por eles ocupadas, nos termos da ordem constitucional vigente desde 1934. (Rios 2002:65)

Com o passar dos tempos, os novos limites da cidade, estabelecidos no “Termo de cessão” de 05/09/1928, também não foram respeitados, como o perímetro urbano foi expandido sobre o território indígena por meio de práticas de arrendamento: não só por arrendar lotes ou
partes de lotes, mas também terrenos menores para construir residências
ou outras edificações.
Foi na primeira década de 1940 que o SPI passou a tratar a questão
dos arrendamentos nas terras Fulni-ô por um ângulo diferente (Peres
1999:58-9). Enquanto os arrendamentos combatidos antes eram apenas
aqueles classificados como irregulares (efetuados de uma forma não controlada pelo órgão indigenista ou por descumprir as cláusulas do Decreto
nº 637/28), o próprio arrendamento passou a ser considerado como prejudicial à “existência e ao desenvolvimento econômico e moral dos
índios”, como escreveu Tubal Fialho Vianna, encarregado do P.I. Gal.
Dantas Barreto (Vianna 1945). Vianna afirmou que os arrendamentos
representavam um “entrave à emancipação econômica e social dos remanescentes Carnijós”:
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Os civilizados arrendatários ocupam as terras férteis e boas, vivendo o índio de minguadas rendas e de trabalhos com a palha de
ouricuri ou pedindo esmolas, o que se contrapõe aos princípios
propagados pelo SPI.

No entanto, a sugestão de Vianna à Diretoria do órgão, de disponibilizar recursos adicionais para indenizar as benfeitorias dos arrendatários, com o objetivo de gradualmente desocupar os lotes arrendados, não
foi colocada em prática.
Após 1928, só foi em 1971 que o poder público voltou a se ocupar
com os limites da terra dos Fulni-ô, porém não há nenhum indício de
que a demarcação física realmente foi efetivada. A última tentativa de
estabelecer definitivamente os limites da terra indígena com a municipalidade foi feita em 1993, quando a FUNAI realizou um levantamento
topográfico com avaliação antropológica face à:
a) indefinição de limites existente entre a área indígena e o perímetro urbano correspondente à cidade de Águas Belas;
b) indefinição quanto ao limite e acesso a trechos de uso coletivo
e lotes particulares no interior do Patrimônio Indígena;
c) impasse existente entre a comunidade indígena e a Prefeitura
da cidade de Águas Belas no que se refere à cobrança de taxas.
(Menezes 1993:1)

No relatório da antropóloga Claudia Menezes consta que a delimitação do patrimônio da cidade chegou a ser concluída com base no
memorial descritivo contido no “Termo de cessão” de 05/09/1928, mas
que não foi possível celebrar o “Termo de acordo” do perímetro delimitado entre índios e prefeitura municipal por negativa da última.

Conclusões
Esta reconstrução da territorialização dos Fulni-ô em três fases
permite chegar a uma série de conlusões. Foi mostrado que o território
tradicional concentra-se na Serra dos Cavalos e seu entorno, na cadeia
das serras ao norte da cidade de Águas Belas e seu entorno e na área
entre a cidade e o limite com Alagoas, sendo o rio Ipanema a principal
60

Terra e território Fulni-ô

referência geográfica desse território. Dos primeiros contatos com as
frentes colonizadoras até a atualidade, os Fulni-ô sofreram uma constante redução de suas terras até ficarem confinados a um quadrado
loteado de 11.663,55 ha, cujo espaço continua ser reduzido, não de iure,
mas de fato pela expansão da cidade de Águas Belas e pela ocupação da
maior parte da terra indígena por arrendatários não-indígenas.
Os direitos territoriais foram reconhecidos oficialmente pela primeira vez pelo Alvará Régio de 23/11/1700 e pelas Cartas Régias subsequentes de 22/05/1703 e 05/06/1705, por conceder uma “légua em
quadra”, porém ficou evidente que a “quadra” não era nenhuma figura
quadrada.
O maior problema para a integridade do território indígena foi
criado pelo estabelecimento do núcleo que seria a futura cidade de Águas
Belas no centro do antigo aldeamento de Ipanema e pelo desmembramento de cerca de 80 hectares para esta finalidade por uma obscura
“doação” à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A forma quadrada da
terra indígena atual é resultado de medidas unilaterais por parte do
Governo Imperial, em 1876-1878, não levando em consideração as terras
tradicionalmente ocupadas pelos Fulni-ô, e provavelmente é uma das
amputações de terras indígenas sugeridas na Decisão nº 273, de 08/07/
1875. A prática dos arrendamentos tem suas origens neste ato demarcatório, com o loteamento da terra indígena, criando uma situação territorial e fundiária singular.
O Decreto Estadual nº 637, de 20/07/1928, apenas institucionalizou esta prática como medida da política indigenista oficial, porém continuou contrariando todas as constituições federais desde então. Esta
tentativa de legalizar os arrendamentos, no entanto, não diminuiu as
pressões sobre a terra indígena, mas apenas amenizou suas manifestações. O mesmo decreto constitui o único ato jurídico do Estado Brasileiro no século XX que reconhece o domínio dos Fulni-ô sobre sua terra
e define seus limites, enquanto a penúltima tentativa de estabelecer definitivamente os limites internos da terra indígena em 1993 fracassou.
A história da territorialização dos Fulni-ô, desse modo, configurase basicamente como uma história de perdas: perdas de grandes partes
do território tradicional, perdas de acesso a áreas importantes para a
reprodução física, social e cultural do grupo, perdas de vidas, perdas de
autonomia política. Nesse contexto histórico a sobrevivência dos Fulni-ô
61

Cultura, identidade e território no Nordeste indígena

como grupo social e culturalmente diferenciado pode parecer, se não
milagrosa, ao menos impressionante. Mas como se viu, não houve apenas perdas, houve também algumas defesas bem sucedidas de direitos
territoriais indígenas. No momento histórico atual, abriu-se para os Fulni-ô uma oportunidade singular de recuperar uma parte do antigo território tradicional e romper o rumo geral da territorialização: em vez de
reduzir ainda mais, ampliar.
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(1) Alvará Régio de 23 de novembro de 1700
Alvará – Sobre a medição da legoa de terra para as Aldeas
Eu El Rey faço saber aos que este meu Alvará em forma de Ley virem,
que por ser justo se dê toda a providencia necessaria a sustentação dos
Parochos, e Missionarios, que assistem nos dilatados certões de todo o
Estado do Brazil, sobre o que se tem passado repetidas ordens, e se não
executão pela repugnancia dos Donatarios, e Sismeyros, que possuem as
terras dos mesmos Certões: Hey por bem e mando que a cada uma
Missão se dê uma legoa de terra, em quadra para sustentação dos
Indios e Missionarios, com declaração, que cada Aldea se ha de
compôr ao menos de cem cazaes, e sendo de menos, e estando
algumas pequenas Juntas, ou separadas uma das outras em pouca
ou menos distancia se repartirá entre ellas a dita legoa de terra em
quadra a respeito dos cazaes, que tiverem e quando cresção ao
diante de maneira que se façam de cem cazaes, ou que seja
necessario dividiras grandes em mais Aldeãs, sempre a cada uma
se dará a legoa de terra, que por esta arbitro para as que já o numero
de cem cazaes, e as taes Aldeas se situarão á vontade dos Indios,
com approvação da Junta das Missões, e nam a arbitrio dos Sismeiyros
ou Donatarios; advirtindo-se que para cada Aldea e não para os
Missionarios mando dar esta terra, porque pertence aos Indios, e
nam a elles; e porque tendo-as os Indios as ficão logrando os
Missionarios no que lhes fôr necessario para ajudar o seu sustento, e para
o ornato e culto das Igrejas se façam nas terras dos Sismeyros e Dona-
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tarios conforme o Bispo entender que convem para a cura das Almas, e
para se lhe administrarem os Sacramentos dando conta no Tribunal, a
que pertence, e aos taes Parochos se daram aquellas porções da terra, que
correspondem, ás que ordinariamente tem qualquer dos moradores, que
não sam Donatarios, ou sysmeiros, e que possam ser logradouros das
cazas, que tiverem, para que possam crear commodamente as suas
Galinhas e Vaccas, e ter as suas Eguas ou Cavallos, sem os quaes
nenhum poderá viver no certão, e a execução d`esta Ley: Hey por
encarregada aos Ouvidores Geraes de todo o Estado do Brazil, aos quaes
concedo possam determinar o destricto e medição das ditas terras, com
conhecimento summario, informando-se das Aldeas, e situação d`ellas,
como tambem das que necessitar cada uma das Igrejas Parochiaes nas
terras das Aldeas, pelo que se assentar pelo Governador na Junta das
Missões, e nas das Igrejas, pela edificação, que d`ellas tiver feito, ou
determinar fazer o Bispo, dando para isso conta ao Governador na Junta
das Missões; e esta medição e repartição faram os ditos Ouvidores
Geraes sem outra forma de Juizo, e sem admitir requerimento das partes
em contrario, deixando-lhes seu direito reservado para requererem pelo
meu Conselho.Ultramarino sem parar a execução, e sobre este facto dos
Ouvidores e por elle mesmo se no dito Conselho se achar justificado,
que algumas das pessoas, que tem datas das terras nam quiz dar a dita
legoa, ou encontrou de alguma maneyra o que por este disponho. Hey
por bem que lhe sejam tiradas todas as que tiverem, para que o temor
d`esta pena e castigo os abstenha de encontrarem a execução d`esta
minha Ley, e se admittirão as denumpciações contra aquelles donatarios,
ou sismeyros, que depois da repartição feita em pedirem aos Indios o
uzo d`ellas, ficando aos denumpciadores por premio a terça parte, nam
passando esta de três legoas de comprido, e uma de largo: pelo que
mando a todos os Governadores das minhas Conquistas Ultramarinas
cumprão e guardem e facão cumprir e guardar esta minha Ley, como
n`ella se contem, sem duvida alguma, mandando-a registar nas partes
necessarias, para que seja publico a todos o que por ella ordeno, e aos
Ouvidores Geraes das mesmas Conquistas ordeno tambem, que pela
parte, que lhe toca executem pontualmente este meu Alvará, o qual
quero que valha como carta, e não passe pela Chancellaria sem
embargo da Ordenação do Livro 2.º tit. 39 e 40 em contrario e se passou
por oito vias. Manoel Filippe da Sylva a fez em Lisboa a 23 de
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Novembro de 1700 ===== o Secretário André Lopes de Lavre a fez
escrever ===== Rey =====
Fonte:
Informação geral da Capitania de Pernambuco [1749]. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, 28, 1908 (1906): 277-8. [grifos nossos]

(2) Carta Régia de 22 de maio de 1703
Sobre a repartição da legoa de terras para as Aldeas dos Indios,
que vivem no Certão, e fazer-se guerra e castigarem-se os que
faltarem á obediencia, e commetterem delictos, como se declara
Dezembargador Christovam Soares Reynam: Eu El Rey vos envio muito
saudar. Viu-se a vossa Carta de vinte e um de Septembro do anno
passado, e duvidas que n’ella referis sobre a intelligencia, que se vos
mandou para a forma, que se deveis uzar na repartição da legoa de terra,
que se ha de dar acada Aldea dos Indios da vossa Jurisdição, e principalmente os que se acham Aldeados no destricto da Capitania do Rio
Grande, que todas se encaminhão ao milhor acerto d`esta diligencia, e
como reparaes em se se deve entender que as Aldeas declaradas na
ordem ham de ser assim as dos Indios Tapuyas, como os que se
chamam, Cabocollos, se nas taes diligencias haveis de uzar de vara, e que
Officiaes haveis de ter para ellas, e de que effeitos ham de ser pagos,
como tambem as ferramentas que se vos mandão repartir pelos mesmos
Indios para suas lavouras; e se aquelles que por bem não se quizerem
Aldear, se se ham de obrigar com o poder das armas, e sendo n`essa
rendidos, quando resistam, se se ham de captivar, e ultimamente de que
vos haveis de valer para os avizos, que vos for necessario fazer a
Pernambuco: Me pareceu mandar-vos declarar por esta, que á Ley
de vinte e tres de Novembro de mil e sete centos se deve dar a
execução, dando-se aos Indios a terra, que n`ella se ordena para sua
vivenda, com declaração, que a dita Ley comprehende sómente aos
Tapuyas, que vivem no Certam, e nam aos Cabocollos, que vivem
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na Marinha; que haveis de uzar de vara alçada n`esta diligencia, e levar
para ella um Escrivão meyrinho, e medidor, que juntamente seja Pilloto,
que assente a agulha, e que com o meyrinho meça por onde ella demora,
e dando-se aos Indios terras, em que vivam como homens sociaveis, e
meus vassallos: Se fugirem á minha obediencia e se forem para o mato
paresse que fazem transfugos, pois em lhes faltando de comer no certam
vem roubar os Portuguezes no Pouvoado em assaltos, e passam a
traidores e Ladrões, e ficam dignos de morte, e de se lhe fazer guerra, e
assim os que resistirem, morram, e os que se renderem á força de armas,
fiquem captivos, e que as ferramentas se vos dêm de minha Real
Fazenda de Pernambuco, e o soldado para as ir buscar o pedireis ao
Capitão mór do Rio Grande, ou a quem governar o terço do Asú, ou a
qualquer outro Cabo, e se lhe pagará da Fazenda Real em Pernambuco,
que vos mande pagar, e aos vossos Officiaes, que acima se declara pela
mesma consignação, de que se vos manda dar as ferramentas, e em falta
da mais prompta de que vos avizo, para que n`esta forma, e com estas
declarações executeis o que pela Ley dita, e ordens, que se tem passado
se ordena sobre este mesmo particular. Escripta em Lisboa a 22 de Mayo
de 1703 ===== Rey =====
Fonte:
Informação geral da Capitania de Pernambuco [1749]. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, 28, 1908 (1906): 268. [grifos nossos]

(3) Carta Régia de 05 de junho de 1705
Sobre se dar a execução á Ordem a respeito de se dar a legoa de
terra aos Indios, e que os Capitães móres não tratem os
Missionarios como seus Capellães
Francisco de Castro Moraes. Eu a Rainha de Gram Bretanha, Infanta de
Portugal vos envio muito saudar. Por ser informado por pessoas dignas
de credito, que aos Indios d`essa Capitania se nam tem dado a legoa de
terra, que mandey repartir por elles, e que os Capitães mores tratão aos
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Missionarios das ditas Aldeas como seus Capellães, sem que tenham
liberdade para reprehenderem e emendarem os vicios, como tem de
obrigação. Me pareceu ordenar-vos / como por esta faço / ponhaes
todo o cuidado e deligencia a que se nam continuem estes abuzos, e que
se dê a execução inviolavelmente á resolução, que fuy servida tomar
n`esta materia da legoa de terra para os Indios, tam conveniente para a
conservação das ditas Aldeas. Escripta em Lisboa a 5 de Junho de 1705
===== Rainha =====
Fonte:
Informação geral da Capitania de Pernambuco [1749]. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, 28, 1908 (1906): 276-7.

(4) Documentos relativos à „doação‟ de 1832
Ofício do Diretor Parcial dos Índios de Águas Belas,
Lourenço Biserra Albuquerque Maranhão
Ao Presidente da Província de Pernambuco, Domingos de Souza Leão
Em: 12 de Agosto de 1864
O procurador da Matriz desta freguesia requereu ao Juiz Municipal a
demarcação de um terreno desta Aldeia, allegando que fora elle outr’oura
doado pelos Indios à Padroeira daquella igreja, tendo sido ouvido o
Director parcial de então.
Não tenho noticia dessa doação, exigiu do predito procurador a copia da
respectiva escriptura, que entretanto não me foi apresentada.
E por que me parece que os indios não podiam fazer uma tal doação, no
caso de ter isto acontecido, sem licença do Governo Geral, que não me
consta a houvesse dado, assim o comunico a V.Excª., para que se digne
de providenciar a este respeito como for conveniente.
Deos guarde a V.Excª..
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Directoria Parcial dos Indios de Agoas Bellas
12 de Agosto de 1864
Dº. Domingos de Souza Leão
Ilmo. Dignissimo Presidente desta Provincia
Lourenço Biserra Albuquerque Maranhão
Director Parcial
Arquivo Público Estadual: APE-DII, vol. 19, p. 77
Transcrição: Edson Silva (Recife, 10/03/1995)
Portaria do Juiz Municipal de Buíque,
Antonio Fernandes Trigo de Loureiro
Ao Escrivão da Provedoria de Capellas, José César de Vasconcelos
Em: 15 de Setembro de 1864
Juiz Municipal de Buíque em 15 de Setembro de 1864
O Escrivão da Provedoria de Capellas certifique ao pé desta o theor da
doação de uma parte de terra feita pelos indios da Aldeia de Panema á
Nossa Senhora da Conceição da Freguesia de Aguas Bellas, bem como o
theor da sentença que julgou procedente a mesma doação. Assim
cumpra.
Juiz Municipal e Provedor de Capellas
Antonio Fernandes Trigo Loureiro
Arquivo Público Estadual: APE-DII, vol. 19, p. 78
Transcrição: Edson Silva (Recife, 10/03/1995)
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Autos da Doação de Terras feita pelos Índios de Águas Belas à
Matriz de Nossa Senhora da Conceição
José César de Vasconcellos, Primeiro Tabelião, Escrivão Vitalicio do
Civil Crime e Privativo de Provedoria da Villa de Buíque e seo Termo,
por sua Magestade Imperial e Constitucional que Deos Guarde e tesetra.
Certifico que, revendo em meu Cartório os autos, de que tracta a portaria
do Illustricimo Sinhol Dotor Juiz Municipal do Termo, nelle declarei o
seguinte: Dis o Sargento Mór dos Indios, mais oficiais e soldados
presentis da Aldeia de Aguas Bellas, abaixo assignados que desejarão dar
esse aumento a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da mesma Aldeia
de todo arruinada por falta de derredito [sic], e de hum Patrimonio que
supra ou concorra para suas dispezas, e gozando os ditos Indios do
dominio e direito que tem sobre o terreno em que está edificada a
sobredita Matriz, nesta Povoação sedem pela estrada que sai da Povoação para o Jenipapo o terreno que houvel athe incontrar a estrada da casa
de Antonio Cuelho, isto é para parte do Nascente, e para o Puente
seguirá o mesmo rumo athe o primeiro Riachinho, que está avante da
Rua dos Indios, e dali fará quadro para a parte do Norte com a mesma
distancia deste ponto voltará pelo lado da Serra a limitarce com a
primeira confrontação ficando contudo livre aos mesmos Indios, edificarem e morarem para o futuro sem onus algum de contribuição para a
dita Matriz, que só pode exigir de houtros que não sejam os ditos Indios
estabelicendoce o foro que para aumento da Matriz judicialmente for
arbitrado, e para que seo posto tenha validade para o futuro, requerem
os suplicantis que se julguem este por sentença e que se faça esta
estenciva aos edificadoris que de presente se axam no gouzo e posse do
terreno já limitado salvo sempre os Indios como fica esposto. Por tanto
pede a Vossa Senhoria Ilustricimo Sinhor Dotor Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca assim ha d'diferir e receberá merce. Signal de Crus do
Sargento Mor Antonio Beserra por si e sua mulher Rosa Maria. Signal de
Crus do Alferis Vericimo Machado por si e sua mulher Ana Luzia. Signal
de Crus de Francisco José por si e sua mulher Rosa Maria. Signal de Crus
de José Alexandre de Matos por si e sua mulher Maria Arcenia. Distribuída e Autuada Estiver por intendimento do Escrivão Merquíades
Albuquerque: Responda o Director. Panema dois de Fevereiro de mil
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oito centos e trinta e dois. Albuquerque. Por me parecer justo aprovo a
duação dos Indios declarada nesta Povoação vinte e oito de Fevereiro de
mil oito sentos e trinta e dois. José Antonio de Barros Director. Autuada
e reduza o termo faça concluso. Panema vinte e oito de Fevereiro de mil
oito centos e trinta e dois. Albuquerque. Julgado por sentença o termo
de duação feita pelos supplicantis do terreno constante do requerimento
a folhas para instituição do Patrimonio da Igreja de Aguas Bellas. E para
sua inteira validade e firmeza interponho minha authoridade judicial,
ficando d'ora indiante obrigados os moradoris que tem edificado, e para
o futuro edificarem no predito terreno, ou por outra qualquer forma
usufruirem sujeito a pagarem o foro de vinte reis por cada palmo do
mencionado terreno dentro de cujos limites poderão também morar
edificarem os Indios sem contudo serem sujeitos á taixa estabilicida que
será anualmente cobrada por um thisoureiro do Patrimonio da Igreja de
inteira probidade e abanado, cuja nomiação pertencer a este Juizo da
Procuradoria, ao qual dará conta dos rendimentos e applicasão para as
obras neceçarias e indispensaveis d'aquela referida Igreja de Aguas Bellas.
E para inteligencia de todos seja esta minha sentença publicada e afixada
nos lugares publicos da mesma Povoação. Garanhuns quinze de Março
de mil oito centos e trinta e dois. Francisco Maria de Freitas
Albuquerque. E mas senão continha em dita petição, e sentença
constante dos autos de duação que vai bem e fielmente copiado do
proprio original a que me reporto. Eu Jozé César de Vasconcellos
Escrivão Escrevi
Em fé de Verdade
Escrivão de Provedoria
José Cézar de Vasconcellos
Arquivo Público Estadual: APE-DII, vol. 19, p. 78-80
Transcrição: Edson Silva (Recife, 10/03/1995)
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(5) Decreto nº 637 de 20 de julho de 1928
O Governador do Estado, como arbitro, diante das considerações
contidas nos memoriaes apresentados pelos drs. Antonio Martins Vianna
Estigarribia, representante do Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio, e Rafael Xavier, representando o Governo do Estado, sobre
a pendencia entre os occupantes das terras do antigo aldeiamento do
Ipanema, no Municipio de Aguas Bellas, e os descendentes dos indios
Carnijós, a quem foram doadas pela carta regia de 5 de Junho de 1705, as
terras compreendidas no alludido aldeiamento; considerando, que o
direito dos remanescentes dos Indios Carnijós apóia-se em titulo certo e
justo; mas, considerando, que durante muitos annos parte das terras do
aldeiamento tem sido ocupada por particulares, que n'ellas possuem
benfeitorias, lavouras e pastagens; considerando ainda, que em consequencia da ocupação há interesses legitimos a resguardar, resolve baixar
seguinte acto:
1ª. Resalvado o patrimonio de N.S. da Conceição de Aguas Bellas,
doado pelos indios em 1832, no qual está situada parte da cidade
de Aguas Bellas, a area concedida aos indios, compreendida nos
limites do aldeiamento do Ipanema, será entregue á administração
do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, para que
n’ella residam os descendentes dos Carnijós, de accordo com o
regulamento do Serviço de Proteção aos Indios, com as restrições
n'este acto determinadas.
2ª. Os actuaes posseiros que, occupam com moradia e culturas
efectivas de qualquer naturesa lote ou parte de lote sobre o qual
não incida nenhuma reclamação de seu dono indio, por haver este
morrido ou por outro motivo qualquer, poderão se quizerem,
adquiril-o, por pagamento imediato ou em prestações, ao preço
local que for calculado por uma Repartição do Estado, não excedendo, porém, de 25 hectares de terras agricolas a area a considerar, podendo ser maior se destinada á criação.

241

Cultura, identidade e território no Nordeste indígena

3ª. Os lotes ou partes de lotes, que pertencerem, por indicação
escripta do engenheiro que os demarcou ou pela tradição, a algum
indio ou descendente de indio, serão anotados como pertencentes
a esse indio ou descendente de indio, ficando o ocupante obrigado
ao pagamento de arrendamento correspondente á quantidade e
qualidade dos terrenos a ocupar.
4ª. Os lotes ou partes de lotes, cujos retentores tenhão n'elles
culturas de qualquer naturesa, serão arrendados a esses retentores,
tendo o Serviço de Proteção aos Indios, em igualdade de condições a preferencia, na acquisição das bemfeitorias, quando quizerem d’ellas dispor, não podendo a transação ser feita, em hypothese nenhuma, sem audiencia dessa repartição.
5ª. Os lotes ou partes de lotes que não forem ocupados por culturas serão imediatamente entregues ao alludido Serviço, para n'elles
serem localisados os indios desprovidos de terras dando-se tempo,
nunca excedente de seis meses, para a retirada do material, inclusive estacas de cercas, que o retentor possua e não queira entregar
para indemnisação, não se compreendendo n'este material, madeira
ou lenha, cuja extração será prohibida.
6ª. As fontes, isto é, olhos d'agua usados para abastecimento d'agua
á cidade, serão consideradas reservas de utilidade publica e, n'uma
area rasoavel e determinada, entregues á Municipalidade de Aguas
Bellas, com a condição de não permittir ahi, morador ou plantação,
salvo a de essencias florestaes.
7ª. A cada indio posto na posse de um lote, será passado o titulo
respectivo, com a condição de não fazer sobre esta sua propriedade nenhuma transação.
8ª. Na caatinga e nas costas pedregosas da serra, o Serviço de
Proteção aos Indios, ensaiará, mediante plantação de forragens
apropriadas e construção de aramados, a criação que for possivel
para os indios, organisando, logo que a situação permita, estação
de monta para melhoria do gado regional.
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9ª. Si em virtude da execução das medidas referidas na condições
anteriores, for abandonada alguma casa ou outra bemfeitoria, o seu
dono deverá ser indemnisado, mediante avaliação.
10ª. De todas as vendas serão passados os correspondentes titulos;
bem como lavrados contractos referentes aos arrendamentos que
se fizerem, de accordo com as instruções do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, e na forma prescripta pelo Codigo
Civil.
11ª. Os preços, tanto das vendas, como dos arrendamentos, serão
feitos de accordo com as informações das Repartições do Estado,
que as poderem fornecer.
12ª. Os arrendamentos, mesmo quando se destinarem ao pagamento dos indios, serão effectuados mediante recibo e rigorosa
escripturação, por funccionario designado pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.
13ª. Os arrendamentos que não se destinarem a pagamento de
indios, bem como o producto de venda dos lotes, serão applicados, de accordo com as instruções do Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio, em beneficio dos indios, de preferencia
em ensino e tratamento de saúde, especialmente o tracoma e
opilação.
14ª. Os filhos dos rendeiros e elles proprios gosarão de todos os
tratamentos medicos, remedio e ensino ministrados pelo Posto,
fundado em Aguas Bellas, extendendo-se esses beneficios á população pobre.
15ª. Salvo as obrigações assumidas nos contractos que assignarem,
todas as demais relações dos moradores entre elles e o Encarregado do Posto serão reguladas pelo Codigo Civil e mais leis brasileiras.
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16ª. Para completar a area urbana e de accordo com o desenvolvimento que vai tendo a cidade, ser-lhe-á concedida, contiguamente
ao perimetro actual, a fachada que fôr combinada por uma commissão em que figurem representantes do Governo Federal, do
Governo Estadual e da Prefeitura local, harmonisados os interesses dos indios atingidos pela demarcação.
17ª. Por extincção do Serviço federal, ou emancipação do Posto,
todos os lotes que estiverem desoccupados e todos aquelles cujos
donos não haverem liquidado a sua acquisição, voltarão ao dominio do Estado de Pernambuco estes ultimos para que seja completado o pagamento e expedido o respectivo titulo.

(6) “Termos de cessão” de 20 de setembro de 1928
Termo de cessão de uma area de terra
que fazem os indios Carnijós á Municipalidade de Aguas Bellas
Para dar cumprimento á restricção 16ª. Do acto do Senhor Governador
do Estado de Pernambuco, nº 637 de 20 de Julho de 1928, reunidos os
abaixos assignados e mais os indios remanescentes dos primitivos
“Carnijós”, a quem foram concedidas pela carta regia de 5 de Junho de
1705, as terras do aldeiamento do Ipanema, assistidos esses indios, para
os effeitos do presente termo, e de accordo com o artigo 6º do Decreto
Federal nº 5484 de 27 de Julho de 1926, pelo Inspector do Serviço de
Proteção aos Indios, Antonio Martins Vianna Estigarribia, foi para elles
declarado que, reconhecendo a conveniencia das disposições do referido
acto, estão de inteiro accordo, em que sejam cedidas para o patrimonio
da cidade de Aguas Bellas, os terrenos compreendidos nas seguintes
linhas: a partir de um metro do Cruzeiro da Passagem do Seculo, medido
sobre a perpendicular ao meio do lado leste da base até o marco nº 1,
approximadamente Norte, do patrimonio de Nossa Senhora da Conceição de Aguas Bellas, com rumo magnético 47° N.E., medindo 948
metros; a partir do mesmo ponto com rumo 33°40' S.E., até a distancia
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de 575 metros, 40, onde foi fincado um marco de pedra, proximo á fonte
do caminho da Aldeia, junto de um mulungu; do marco considerado, a
192 metros e com o rumo 58° e 20 N.E., na praça que fica aos fundos da
Capella de Santa Cruz do Carmo, onde foi fincado o segundo marco; dali
rumo 35° S.E., até a distancia de 1095 metros, 20, no alto das Pitangas,
onde se collocou o terceiro marco, também de pedra; e a seguir com a
extensão de 157 metros e o rumo 45°, 10, N.E., até a estrada de rodagem
para Bom Conselho, onde foi fincado o 4º marco, também de pedra;
desse marco, com rumo de 22° e 30, N.E., até a distancia de 124 metros
60, onde foi fincado o 5º marco, no local do Genipapo; e por esta
estrada, com 56° e 20 N.O. até a distancia de 256 metros 60, onde foi
fincado o 6º marco; a partir desse marco com rumo 26° e 20 N.O. e a
distancia de 298 metros, até proximo de um toco de barauna, onde foi
estabelecido o setimo marco; e finalmente d'ali até atingir a linha Leste,
entre os marcos nsº 3 e 4, do patrimonio de Nossa Senhora da
Conceição de Aguas Bellas, onde foi fincado o 8º e ultimo marco, a 149
ms, e 80, com rumo 61° e 20 N.O., este, como todos os outros, de pedra
lascada e duas testemunhas, da mesma natureza. Todas as distancias são
approximadas por terem sido medidas a corrente, sendo os rumos
magneticos e correspondentes ao dia 5 de Setembro de 1928. Para
melhor amarração da aresta concedida, ao patrimonio antigo de Nossa
Senhora da Conceição de Aguas Bellas, do ponto inicial do serviço foi
feito, além das duas irradiações referidas no começo, uma visada para o
marco nº 2, Oeste do referido patrimonio, com 116 ms 00 e rumo 71°
40' S.E. N’essa mesma occasião os referidos indios declararam que doam
para o Municipio de Aguas Bellas, o seu actual Cemiterio, accrecido nos
fundos de uma superficie de igual frente e 25 metros de fundo, com a
condicção de n'elle serem enterrados os actuais e seus descendentes, de
accordo com os seus ritos, observadas, entretanto, as condições de
higiene, gratuitamente e no local de sua escolha. Disseram, mais, os
alludidos indios que estão de accordo em conceder uma faixa de 20
metros 00 de largura segundo o rumo 35° S.E. em toda a extensão da
linha d'esse rumo de modo a constituir uma avenida na qual só o lado da
cidade ficará sob a jurisdição do Municipio, e por todos os presentes foi
dado, por acclamação a essa Avenida o nome de “Estacio Coimbra” em
homenagem ao Governador que solucionou justa e definitivamente a
antiga questão das terras do aldeiamento do Ipanema. Assignam o
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presente termo, alem dos representantes do Governo Federal, Estadual e
Municipal e do Coronel João Nunes, a rogo dos indios Fernando Luna e
Manoel Sarapó, delegados pelos seus companheiros para representa-los
n'esta cerimonia, pessoas gradas desta cidade e as testemunhas abaixo
mencionadas. Aguas Bellas, 5 de Setembro de 1928. Assignados: Antonio
Martins Vianna Estigarribia, Rafael Xavier, José Lourenço de Oliveira,
João Nunes, Salustiano Cavalcante de Siqueira, Cezar Montezuma de
Oliveira, Joaquim José Guimarães, Américo Ferreira de Araujo, Olegario
Florentino dos Santos; como testemunhas: o vigario Padre Emilio
Bousquet, Adalberto Baptista Vieira, Juiz de Direito; Manoel Florentino
Correia de Araujo, Juiz Municipal; Nestor dos Santos Selva, Promotor
Publico; Marcio José de Albuquerque, Delegado de Policia; José Alves de
Souza; Luiz Ignacio Ferreira. Reconheço verdadeira e do proprio punho
as firmas retro e supra dos Doutores Antonio Martins Vianna Estigarribia, Rafael da Silva Xavier e dos Coroneis José Lourenço de Oliveira
Marques, João Nunes, Salustiano Cavalcante de Siqueira, Cezar Montezuma de Oliveira, dos Capitães Joaquim José Guimarães, Americo
Ferreira de Araujo, Olegario Florentino dos Santos e das testemunhas,
Padre Emilio Bousquet, Doutores Adalberto Baptista Vieira, Manoel
Florentino Correia de Araujo, Nestor dos Santos Selva, Marcio José de
Albuquerque, José Alves de Souza e Luiz Ignacio Teixeira, por ter d'ellas
conhecimento; dou fé. Aguas Bellas, 20 de Setembro de 1928. Em
testemunho de verdade o 1º Tabelião Publico – Assignadas: Flavio
Marques Wanderley. Estavam devidamente inutilisadas duas estampilhas
federaes, uma de 400 rs e outra de 600 rs. Confere com o original – O
Copista: Rubem da Silva Gueiros 2º escripturario da Diretoria Geral de
Estatísticas. Visto. A. Estigarribia. Visto Rafael Xavier. Copiado fielmente pelo Secretario da Prefeitura – Pedro da Silva Melo.
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