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índios, negros e caboclos: identidades e fronteiras étnicas 
èm perspectiva. O caso do Rio Grande do Norte153

JulieA. Cavignae154

E nos namoricos com ciumadas provocantes, findando em 
luctas sangrentas, onde as facas luzem, os cacêtes rodopiam e os 
golpes cahem lento's, ferozesí vê-se o resto da selvageria que o san
gue índio, casado ao negro, deixou na alma tôrva dos mestiços.

Gustavo Dodt Barroso, Terra de sol Natureza e costumes do Norte, 1912, p. 68,

Se, nos estudos sobre o Rio Grande do Norte, as referências às 
identidades diferenciais são discretas, também nas representações 
iiàtivas do passado, percebemos uma ausência dos principais atores da 
história colonial. Nos dois casos, as populações autóctones, os escravos 
è os seus descendentes são relegados ao segundo plano. No entanto, 
quando examinamos de perto a tradição oral, verificamos a existência 
de elementos recorrentes que, apreendidos conjuntamente, terminam 
por informar sobre um passado que não foi registrado nos livros de his
tória, Encontramos também interpretações surpreendentes dos even
tos históricos que, à primeira vista, parecem totalmente fantasiosas e 
desprovidas de qualquer lógica: a entrada do maravilhoso no discurso 
sobre o passado parece estar associada a anacronismos e inversões iné
ditas quanto ao papel dos agentes históricos,155 Assim, nosso interesse

153 Uma versão do artigo foi publicada na revista eletrônica Mneme, 5, n. 8 (maio/ 
julho) [http://seol.com.br/mneme], agosto de 2003. Agradeço a Rafaela M. Ramos, 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo, Luiz Antônio de Oliveira e Florence Dravet 
pelas transcrições e correções. Trata-se de uma versão traduzida e atualizada do ter
ceiro capitulo da minha tese de doutorado defendida em 199 4  (Cavignae 1994). Sem 
pretender a exaustividadè, é uma tentativa de síntese sobre a questão étnica a par
tir da revisão bibliográfica dos estudos existente sobre o Rio Grande do Norte e do 
Nordeste em geral.
154 Professora associada do Departamento de Antropologia e diretora do Núcleo 
Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).
155 Podemos citar, por exemplo, referências a índios trazidos da Europa nas repre
sentações do passado cplonial (Cavignae 1 9 9 5 ,1 9 9 9 , 2009).
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para a questão étnica foi despertada pelos registros orais coletados erh 
campo, desde os anos 1990: os textos narrativos mostram um possí
vel caminho, tanto para o conhecimento de uma "história subterrânea 
das Américas, entre memória e esquecimento” (Wachtel 2001: 31); 
quanto, e senão mais, para a compreensão dos processos utilizados rio 
apagamento das identidades não europeias e interiorização de uMá 
história elaborada pelas elites. Verificamos, no Rio Grande do Norte, ò 
que ocorreu em outras partes do país, sobretudo com os grupos negrós 
do sul: sem territórios reconhecidos, tornam-se amnésicos e invisíveis 
(Leite 1996).

No Nordeste, e ainda mais no Rio Grande do Norte, ia história 
foi primeiramente escrita externamente aos contextos acadêmicos e, 
essencialmente, pelas elites locais que tentaram apagar, a todo custo) 
as especificidades étnicas ao longo dos séculos. Precisamos, então, des
confiar da versão proposta pela historiografia tradicional que, ao escre
ver os fatos, ocultou aspectos pouco gloriosos da história, chegando, 
por exemplo, a declarar a extinção total das populações autóctones 
ou subestimar o número de escravos (Cascudo 1947 :95  e 1955; Leité 
1996: 40-42; Macedo 2002; Puntoni 2002:13-47; Souza in 0 ’Dwyer 
2 0 0 2 :126).156 Além disso, é interessante lembrar que a elaboração de 
uma versão branca da história se funda, necessariamente, numa poíá? 
ridade entre conjuntos opostos: índio/branco, negro/branco, índio? 
negro. Dualidade reforçada por uma terminologia complexa da alte- 
ridade, construída, historicamente, a partir das categorias de selva
gem, bárbaro, caboclo, mameluco, cafuzo, pardo, cabra etc. Alguns; 
termos são ainda utilizados, inclusive pelos antropólogos, por falta 
de opção. Não designam grupos étnicos originários, mas identificam 
e estigmatizam indivíduos e grupos que passaram por um processo 
histórico conturbado e por uma reorganização imposta pela adminis
tração colonial e estatal. Essas identidades genéricas são formas “de 
absorver a diversidade cultural encontrada no Novo Mundo” e fome-; 
cem mais informações sobre as representações produzidas em tornó; 
dessas populações do que dados descritivos que informem sobre q

1S6 Florestan Fernandes (1979: 121, 125) evoca uma “história ètnoeêntrica”, na 
qual "o índio é sintomática e sistematicamente excluído de nossa história étnica. A 
negro, acon tece, em menor grau, a mesma coisa”.
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modo de vida e os hábitos dos grupos referenciados (Raminelli 1996: 
66; Oliveira 2001).157 Geralmente, os descendentes dos pálidos figu- 

•: rantes de uma história colonial gloriosa continuam sendo relegados a 
um estado de subumanidade ou de primitividade, vista como exótica 
pela sociedade em geral. Herança de séculos de discriminação de toda 
espécie? Nesta versão, percebemos o peso de uma ideologia domi
nante, ainda em vigor. Aqui, as especificidades históricas, linguísticas 
:ou antropológicas tenderft, cada vjz  mais, a se apagar. Entretanto, são 
essas mesmas categorias que devem ser aceitas, retomadas e acionadas 
pelos grupos, no caso de reivindicações políticas visando a conquista 

; de direitos ou o reconhecimento de territórios (Brasileiro & Sampaio 
in 0 ’Dwyer 2 0 0 2 :86).

Hoje, no Rio Grande do Norte, a história que é encenada chega, 
às vezes, a ser caricatural: na versão que a Igreja adotou, por ocasião 
da abertura do processo de beatificação dos mártires de Cunhaú, 
nos é apresentada a imagem de um índio sanguinário, treinado por 
um judeu que abraçou a causa holandesa, arrancando o coração de 
um cristão inofensivo pelas costas!158 A mitificação acontece tam
bém quando é abordado o passado escravocrata da região. O negro, 
quando se encontram referências, é representado como um vaqueiro 
solitário, amigo do seu patrão e feliz por ser escravo (Albuquerque 

JL989: 44, 261; Cascudo 1985; Cunha 1987; Koster 1978; Joffily 1977: 
367; Lamartine 1965). Como explicar, então, se não houve uma forte 
presença indígena e, negra no estado, que, no censo de 1940, no Rio 
Grande do Norte, os pardos representassem 43% da população total 
e em 1980, 56,7%? (Oliveira 1999:133). É tempo de propormos uma 
reflexão crítica e uma revisão da questão e, sobretudo, de questionar

. 157 O que se aproximaria do que Henyo T. Barreto filho (1994: 4) chama de rótulos 
étnicos.
158 Refiro-me ao processo de santificação dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu que se 
encontra em tramitação no Vaticano. Duas estátuas foram elevadas na BR101, em 

■ Canguaretama: uma mostrando dois padres martirizados e uma outra representando 
um índio -  mais assemelhado a um índio norte-americano do que a um tapuia -  
flechando um padre pelas costas. Estas estátuas foram objeto de debates em nível local 
e finalmente retiradas em 2007. Ver, sobre o assunto, a dissertação de mestrado de 
Luiz Antônio de Oliveira: O Martírio Encenado; memória, narrativa e teatralização do 
passado no litoral sul do Rio Grande do Norte, Recife, UFPE, 2003.
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a história local. Tentaremos, assim, vislumbrar os elementos constitu-, 
tivos das identidades diferenciadas, discussão que não pode perder de'.' 
vista o problema étnico no Nordeste, de um modo geral.159 Assim, pen-.- 
samos que a história dos negros e dos índios, parte obscura da epopeia ■ 
colonial potiguar, precisa ser reescrita, levando em conta que pouco se ; 
sabe sobre as realidades socioculturais em que as populações nativas 
se encontravam no momento do contato, bem como temos dificuldade - 
em imaginar como era a vida cotidiana dos escravos nos engenhos de 
moer da região de Cunhaú e nas fazendas do sertão; compartilhando.. 
um mesmo destino e, às. vezes um mesmo espaço, esses atores esque
cidos da história foram classificados em categorias genéricas,, histori
camente elaboradas (Oliveira 1999:124-151). Para discuti-las, preci
samos recorrer tanto a uma reflexão dos conceitos da antropologia, 
quanto dos elementos fornecidos pela historiografia.

Invisibilidade e emergência

As primeiras monografias sobre grupos rurais nordestinos, 
inspirando-se nos métodos da antropologia clássica, só começam a 
ser escritas nos anos 1970-1980. Porém, o sertão, espaço tão visitado 
pelos folcloristas, escritores e cineastas regionalistas, não atraiu os 
etnógrafos!160 E como se não tivesse tido um reconhecimento como

159 Ver os relatórios dos projetos de pesquisa: Remanescentes indígenas e afroãescen-.: 
dentes do RN, projeto registrado na PPPG-UFRN em 2001 (PVC 797-02/03), e Missões, 
caboclos e espíritos. Patrimônio colonial e memória indígena no litoral sul do Rio Grande do' 
Norte, projeto registrado na PPPG-UFRN em 2005 (PVC 334-05). O levantamento de 
dados de cunho etno-histórko foi iniciado em paralelo ao do patrimônio construído 
do estado, pois a evocação dos monumentos (igrejas, cemitérios, furnas com pinturas 
rupestres etc.) é acompanhada do registro oral de acontecimentos passados, de fatos 
históricos não analisados pelos historiadores locais, de registros de tesouros e boti
jas ou de narrativas fabulosas que colocam em cena animais sobrenaturais ou almas 
De fato, pesquisadores e estudantes da UFRN, integrantes do projeto de pesquisa 
e do projeto de extensão Tapera vêm discutindo desde 2001, as questões ligadas à 
memória, ao patrimônio, à tradição e à etnicidade, centrando suas atenções no Rio: 
Grande do Norté. Para mais informação, ver a  home-page: http://www.cchla.ufrn.br/ 
tapera.

160  A zona da mata pernambucana concentra alguns estudos sobre sociedades cam-i 
ponesas realizados por membros do Museu Nacional que escolheram o espaço como)
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campo de investigação legítimo e que impedisse que tosse construido 
como um locus interpretativo homogêneo, agrupando especialistas e 
procedimentos teórico-metodológicos definidos, como foi o caso, por 
exemplo, das sociedades amazônicas, dos estudos de comunidade, 

fdòs fenômenos urbanos etc.161 No Rio Grande do Norte, parece que os 
.estudiosos encontraram somente fatos folclóricos -  na época em que 
Mário de Andrade visitou o estado, em 1928, não se falava ainda de 
etnografia, mas de folclore' A figura/de Luís da Câmara Cascudo, ainda 

(muito presente hoje, parece ter impedido o aparecimento de outras 
pesquisas, pois o escritor incansável abordou todos os temas sem, por
tanto, dedicar-se ao estudo com o rigor esperado na academia, impri
mindo indelevelmente sua marca, sem realizar, sistematicamente, 
investigações empíricas. Como principal consequência desta herança, 
deparamo-nos com um assunto tabu ainda há pouco: a questão étnica. 
0  silêncio do Mestre Cascudo e dos seus discípulos sobre o assunto é 
■revelador não tanto da ausência das populações indígenas e afrodes- 
cendentes no estado, mas, sobretudo, do projeto intelectual das elites 

: e das suas posições sociais e políticas na sociedade potiguar.
O estudo do passado e da vida cotidiana das populações rurais 

no Nordeste, revisitadas à luz das reivindicações identitárias ou da 
busca de um reconhecimento social, aparece como relativamente 
novo, pois os grupos surgiram como atores políticos só a partir dais 
últimas décadas do século XX, encontrando-se inseridos em realida
des sociais, econômicas ou políticas movediças e, muitas vezes, extre
mas, porém análogas a outras do continente sul-americano (Losonczy 
2002). Mesmo se esses problemas são instigantes e cada vez mais pre
sentes na cena da política brasileira, podemos vislumbrar as razões

campo de investigação: ai foram feitas descrições das formas de organização social ou 
realizadas análises das relações de trabalho (José Sérgio Lopes, Rosilene Alvjm, Maria 
A. de Heredia, Afrânio Garcia Jr.). Para uma revisão bibliográfica sobre' os estudos 
antropológicos sobre o sertão, ver Cavignac 1997: 31-62. '
161 João Pacheco de Oliveira (1998: 47) e Eduardo V. de Castro (1999: 191-192), 
apesar das discordâncias conceituais, lembram a ausência de trabalhos sobre popu
lações indígenas no Nordeste. Um dos primeiros estudos acadêmicos foi realizado, 
nos anos setenta, por Maria de Lourdes Bandeira (1972) sobre os kariri de Mirandela 
(Bahia). No que diz respeito às populações quilombolas, a dissertação de Josefa Salete 
Cavalcanti (1975) aparece como sendo um dos trabalhos pioneiros apresentados no 
âmbito acadêmico, o Museu Nacional.
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pelas quais os especialistas hesitaram em se debruçar neste campo-' 
as chamadas comunidades tradicionais e suas características culturais 
resistem às categorias clássicas utilizadas pela antropologia. Também 
os grupos são cada vez mais organizados, esclarecidos sobre seus direi*, 
tos e participam do debate político nacional. Tendo conhecido exili0s 
e mestiçagens ao longo das súas trajetórias, os grupos étnicos no 
Nordeste foram classificados como sociedades camponesas, podendo 
tornar-se hordas perigosas e fanáticas em períodos de seca.162

No interior, o sertanejo é visto como mestiço. Se, no sertão, a 
violência explica-se pela mistura das raças, segundo as teses clássi
cas e eugenistas desenvolvidas pelos autores do final do século XIX, a 
mestiçagem teria acontecido, sobretudo, entre os europeus e os índios 
(mameluco, caboclo). Encontrar-se-ia em menor proporção entre os 
negros e os portugueses (mulato). Os mestiços de negros e índios 
(curiboca, caboré) ou de mulatos com negros (cabra) seriam os mais 
perigosos porque os restos de selvageria se encarnariam mais fre
quentemente neles (Arruti 1997; Cascudo 1962: 156-157; Medeiros 
Filho 1993: 55). A forte proporção de caboclos no interior, segundo 
essa versão, corresponderia à ausência, quase absoluta, da escravidão 
na região (Barroso 1912: 170; Cascudo 1985). Essas afirmações não 
comprovadas, ainda correntes, hoje, carregam um grande peso ideoló
gico e começam a ser contestadas por estudiosos que iniciaram pesqui
sas recentemente (Reesink 1997). Pecando pela falta de uma pureza 
étnica — para não dizer racial - ,  esses grupos de origem rural represen
tam, ainda, a maior parte das populações da América Latina, apesar 
da urbanização acelerada das últimas décadas do século XX. Cada vez 
mais, escolhem a via étnica para reivindicar direitos constitucionais 
que, no Brasil, são relativamente novos e de difícil aplicação.

Como no resto do continente americano, os grupos étnicos do 
Nordeste brasileiro foram levados a procurar ou escolheram, para se : 
esconder dos que os assediavam, terras pouco cobiçadas e localida
des de difícil acesso -  praias distantes das capitais, terras alagadas 
ou pouco férteis no sertão e nas serras. Tendo um caráter fortemente 
endogâmico, adotaram como modelo de organização social a família

162 Ver a análise de Eduardo Viveiros de Castro (1 9 9 9 :1 6 4 ; 208} sobre os índios 
vistos como camponeses e proletários.
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extensa, distribuída num território de uso comum. Estes -  o terri
tório, as formas de residência e os laços de parentesco -  são os ele
mentos principais da definição de um grupo étnico, utilizados pelos 
antropólogos brasileiros em suas análises e perícias (Barth 1998; 
Brasileiro & Sampaio in 0 ’Dwyer 2002: 84-86; Grunewald 2001a: 
64-68).163 Mesmo possuindo sistemas de parentesco específicos, os 
grupos fogem da definição, clássica da antropologia quando se fala em 
etnicidade, a saber, não se distingüem dos seus vizinhos falando uma 
língua diferente e, poderíamos acrescentar, não detêm uma cultura 
singular, pois, historicamente, os membros dessas comunidades têm 
mantido laços constantes com a sociedade envolvente (Boyer 2002: 
173). Reivindicam uma memória histórica que relata a ocupação do 
território pelas primeiras famílias ou evocam narrativas que conser
vam a memória de um evento histórico, assim como encenam as rela
ções desiguais travadas pelos ancestrais com os detentores do poder 
econômico da região; relações que se reproduziram ao longo dos sécu
los. No caso do Nordeste brasileiro, como nas outras sociedades que 
sofreram um intenso processo de colonização, não é de surpreender 

: que as populações locais tivessem que se moldar às diretrizes ditadas 
pelos usurpadores das terras e a um padrão cultural determinado, em 
grande parte, pela Igreja. Formados, em seu início, por indivíduos de 
origens diversas, os grupos se reconhecem como tal a partir dos seus 

: relatos fundadores, suas relações de parentesco e a reivindicação de 
uma filiação com ancestrais comuns (Castro 1999:197). Porém, nem 
sempre reivindicam, de modo espontâneo, direitos acionando uma 
identidade diferenciada, pois, até então, essa possibilidade não lhes 
era facultada: os grupos étnicos eram, e ainda o são, vistos como mar
ginais e,- à vezes, perigosos. Até pouco tempo, a exclusão sofrida se 
traduzia em endogamia e autonomia forçadas: a economia tradicional 
era bastante diversificada para possibilitar a sobrevivência dos seus 
membros, sendo a agricultura aliada à caça, à pesca e ao artesanato

163 Assim, por exemplo, o Amarelão foi formado inicialmente por dois casais 
(Ignácio Barbosa e Izabel Maria da Conceição, do brejo paraibano; Antônio José de 
Mendonça, índio domesticado, e sua mulher, oriundos de S. Gonçalo, nas primei
ras décadas do século XX, deram origem à família conhecida como os Mendonça do 
Amarelão (Brito 1988: 35-40; Cascudo 1991: 36-37; Lima 1990: 20). Ver os trabalhos 
de Jussara Galhardo A. Guerra (2007).
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com distribuição local. As formas de organização social e o modo oraT- 
de transmissão dos valores e bens culturais não se diferenciam, fun
damentalmente, das dos grupos vizinhos, com exceção das narrativas 
fundantes, das devoções a santos e danças religiosas.

Muitos grupos ensaiam elementos rituais que lembram uma 
trajetória histórica própria e uma releiturado dogma cristão. Podemos ! 
citar exemplos locais tais como a dança do Espontão, em Caicó e 13oa 
Vista, no município de Parelhas; a dança de São Gonçalo, em Portal ogre; 
o gupo de Cabocolinho, de Ceará-Mirim; a dança do Pau Furado ou 
Côco de Zambé, em várias comunidades potiguares litorâneas -  alguns 
desses grupos acionam, hoje, uma identidade indígena ou afrodescen- 
dente. Assim, podemos apreender os folguedos populares, como o 
Bumba meu boi ou os romances de cordel, como uma mise-en-scène 
de uma situação de dominação econômica, no final superada. A Nau 
Catarineta apresenta uma encenação da história colonial, conser
vando elementos culturais em geral desaparecidos -  isto foi possível, 
pensamos, através da transmissão oral. do repertório oral e dos dra
mas religiosos de origem ibérica (Cavignac 1997). Em relação à memó
ria indígena, exceto algumas aparições de índios nos contos e outros 
registros orais, temos a referência generalizada, no Nordeste, a uma 
tataravó índia que foi sequestrada e,amansada. É o único registro dos 
descendentes das vítimas de uma história violenta que não mereceu a 
atenção dos historiadores (Cavignac 1995, 2009). Seguindo a mesma 
ideia, os índios aparecem nas brincadeiras -  termo que designa, nos 
grupos constituídos, o cabocolinho, o toré ou outras danças rituais -, 
nos blocos de índios e outros desfiles carnavalescos, de maneira recor
rente, assim como nos pequenos circos, sendo comum encontrar-se 
relatos da presença de índios de circo que, nesse caso, seriam sinôni
mos de ciganos!

No entanto, nem sempre esses grupos que foram folclorizados.... 
pelos promotores locais das ações culturais, respondem aos cânones 
que foram estabelecidos para definir os grupos étnicos: o caráter dife
renciado que é atribuído pela sociedade englobante não é sempre assu
mido ou não é valorizado pelo grupo (Barth 1998: 196). Não querem 
ser classificados, com toda razão, como negros ou índios, categorias 
adscritivas e depreciativas que foram secularmente utilizadas para
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designá-los e dominá-los; essas nem sempre são retomadas para afir- 
mar uma identidade diferencial, pois não correspondem a nenhuma 
história, exegese ou experiência própria ao grupo. Parece que, para os 
descendentes das populações autóctones, o termo caboclo faz mais 
sentido e é considerado como sendo mais legítimo, pois nele há marcas 
de uma história local, de uma diferença social e uma referência a um 
território específico que permitem.comprovar a legitimidade do grupo 
no lugar (Grunewald 2001b: 100). jk afirmação étnica, no âmbito local, 
corresponde a uma vontade política impulsionada por agentes exter
nos e a contextos favoráveis recentes (Carvalho, neste livro).

Devido, em parte, à alta mobilidade das populações nordestinas, 
encontramos inicialmente registros de uma memória diluída, marcos 
de uma história pouco gloriosa e, por isso, invisível ou encoberta; há 
poucas comunidades organizadas que se afirmam como grupos étni- 

v cos. Prova disso é que os quilombolas comprovam uma presença his
tórica nos seus territórios através da apresentação de títulos de pro- 
priedade fundiária antes de se valerem do passado sofrido pelos seus 
antepassados, apagando a escravidão das suas memórias coletivas. 
Também é o caso dos índios misturados -  retomando a terminologia 
Utilizada por João Pacheco de Oliveira (1998) 164 -  que conseguiram 

(sobreviver porque aceitaram ocupar o papel que os representantes da 
sociedade colonial lhes reservaram, o dos vencidos. Porém, as recentes 

■ reivindicações étnicas no estado do Rio Grande do Norte mostram que 
( esses grupos estão redescobrindo sua história e acionam, com toda a 
: legitimidade, uma identidade indígena ou quilombola. De fato, quando 

solicitadas, as pessoas contam suas histórias familiares, revelando 
uma rica tradição oral e um passado mestiço -  no sentido de haver 
vários segmentos étnicos em presença -, história geralmente ignorada 
pelos historiadores. Adotam, contradizem, atualizam e reinterpretam, 
sob um modo narrativo e ficcional, o roteiro de uma história escrita

164 Neste artigo de referência, João Pacheco de Oliveira aponta para a necessidade de 
uma reavaliação dos modelos teóricos sobre etnicidade, quando se trata de populações 
culturalmente pouco diferenciadas, mas que, no entanto, se distinguem da sociedade 
local do ponto de vista étnico. O autor propõe que a discussão seja retomada a partir 
da ideia de territorialização, perspectiva que está sendo desenvolvida em numerosos 
trabalhos produzidos recentemente (Oliveira 1998).
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pelas elites dirigentes. 165 Sinal de alienação ou forma de resistência 
cultural? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? De qualquer modo, essa 
solução narrativa permite que a memória não se desagregue, evitando, 
por serem discursos pertencentes ao passado, a censura dos podero
sos. Paralelamente, os eventos do passado são relatados várias vezes e 
recompostos à luz de determinados interesses políticos e de uma situ
ação econômica nem sempre favorável.

A emergência étnica no Nordeste é de difícil análise por se tratai 
de um processo em fase de elaboração, tendo como base uma inter
pretação clássica da sociedade colonial vista como mestiça. Eduardo 
Viveiros de Castro (1999: 203) resume bem a perplexidade de alguns 
pesquisadores:

Com efeito, em uma situação de mistura na qual o vetor político indíj 
gena está orientado exatamente para uma “desmistura”, é preciso aq 
mesmo tempo afirmar a homogeneização indispensável à economia 
teórica do contatualismo [...] e negá-la, porque os próprios índiòs 
estão a fazê-lo.

Além disso, existe uma indeterminação terminológica qiie 
reforça a impressão de homogeneidade da paisagem sociocultural, 
reunindo numa mesma categoria os caboclos e os negros (Cascudo 
1962:156-157; Reesink 1997). Utilizados na linguagem cotidiana poi 
todos os segmentos da população, esses termos designam, de forma 
pejorativa, homens rudes, perigosos e são usados indiferentemente oíi 
até mesmo como sinônimos. No entanto, indica, afinal de contas, uma 
diferença étnica. Termos classificatórios que designam uma alteridadé 
extrema? Peso de uma história colonial? Pois os “índios, bastardos;

165 Por exemplo, em nossas pesquisas sobre a tradição oral, encontramos holan 
deses construtores de igrejas e índios trazidos da Itália! (1 9 9 4 ,1 9 9 5 , 2005, 2006) 
Verificamos o mesmo com registros de história oral: um conflito territorial, evocadc 
por L. da C. Cascudo (1991:37-38), envolvendo os moradores do Amarelão, munidpic 
de João Câmara (RN), na primeira década do século XX, é lembrado como "uma brigi 
por causa de um rabo de porco”! (Seu Pequinho, morador do Amarelão, novembrc 
2002).
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tárijós, mulatos e negros, acusados de crimes atrozes” eram tratados 
da mesma maneira: a pena de morte (Portalegre et al., 1 9 9 4 :1 6 1 ).166

Sobre a categoria caboclo, Maria Sylvia Portalegre (1994: 21) 
afirma que

identificada etnicamente como o mestiço de origem indígena é menos 
uma categoria social concreta e muito mais uma construção ideoló
gica, que se cristalizou em meados do século XIX, como forma de negar 
a identidade do índio e seus diijeitos, pela via da dominação cultural, 
em substituição à violência militar e à coerção do Estado.

De qualquer forma, a questão étnica se situa num espaço múlti- 
jjlo repleto de ambiguidades e só pode ser compreendida com referên
cia à história e ao contexto local em que está inserida (Arruti 1997). O 
peso do passado e a ideologia dominante impediram, durante séculos, 
a emergência das diferenças, criando uma “forte resistência justifi
cada pelo medo, ao que deveria se lhes afigurar como uma aventura 
por demais imprevisível, i.e., a tentativa contemporânea de reconhe
cimento” (Carvalho, neste livro). A falta de espírito de aventura dos 
interessados é sobreposta, localmente, à desconfiança de alguns estu
diosos e intelectuais que, ainda inspirados por um romantismo aca
démico -  para não dizer por teorias raciologistas ainda persistentes 
r- ou por imagens estereotipadas do índio e do negro, têm dificuldade 
èm reconhecer a legitimidade de tais objetos de investigação: grupos 
aculturados, mestiços, marcados pelo caráter residual e marginal das 
suas características culturais, porém que escolheram, atualizaram ou 
ihventaram uma identidade diferencial (Arruti 1997; Bernand-Digard 
1986: 65; Carvalho 1994; Dantas et a l  1992: 431; Grunewald 1997, 
2001a; Oliveira 1998). ,

166 Por exemplo, podemos pensar que as categorias ciganos, caboclos, índios e 
riégros são Ruídas e podem ser utilizadas por pessoas externas'às comunidades de 
remanescentes para marcar uma alteridade radical ou, pelos próprios remanescentes, 
íómo sinônimos. Assim, encontramos várias significações para cabpclo, que pode ser
vir tanto para designar um homem, sem especificar a sua origem, um sertanejo, um 
índio -  associado ao termo brabo - ,  um descendente de índio -  geralmente mestiço 
-j e até, um afrodescendente. Temos um exemplo histórico disso com a expressão “os 
riegros da terra” que designava os índios escravizados (tupis) (Puntoni 1 9 9 9 :1 6 7 ) . 
Para uma discussão aprofundada da indeterminação terminológica e a história das 
Categorias utilizadas, yer o artigo de José Maurício Andion Arruti (1997).
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Por outro lado, os discursos e as ações militantes que insis-í’ 
tem sobre uma negritude ou uma indianidade genérica reconduzem "̂ 
inconscientemente, uma visão construída pelas elites, pois partem dô  
pressuposto implícito de que, entre os diferentes grupos locais, exis-' 
tiria uma homogeneidade cultural fundada numa unidade biológica; - 
o que termina por reatualizar a perspectiva desenvolvida ao longo? 
do processo colonial (Ferretti 1995: 98). Levando essa posição até as í 
últimas consequências, ativistas e intelectuais locais se autodeclaram 
advogados das populações “secularmente dominadas”, reproduzindo;!, 
um dogmatismo antirracista simplificador, após uma rápida leitura? 
de textos de cunho antropológico. Por sua vez, os grupos contata
dos pelas associações caritativas ou pelas ONGs nem sempre tomam 
conhecimento das ações desenvolvidas a favor da sua causa e, geral-, 
mente, contrariam as esperanças políticas dos seus “defensores”, pois 
nem sempre chegam a desenvolver uma consciência política que per
mita uma implementação rápida dos programas do governo -  o que, 
para os seus porta-vozes, reforça a convicção da necessidade de levar • 
à frente a missão civilizadora! Também, especificamente no caso das; 
populações quilombolas que, recentémente, foram objeto de políti
cas governamentais, os interessados demoram em se apropriar das 
categorias nas quais foram inseridos historicamente; hoje designados 
como remanescentes de quilombo ou quilombolas, os grupos precisam 
iniciar uma reflexão sobre a sua história -  o que é, invariavelmente,' 
doloroso -  e adequar-se à terminologia para corresponder ao modelo 
proposto pela constituição de 1988. É o preço a pagar para a efetivação 
de ações governamentais, tendo que assumir as consequências, nerrt 
sempre positivas, de uma tal adscrição.

Na verdade, a escolha da mobilização política como foco das: 
análises leva alguns pesquisadores a reificar as categorias genéricas! 
de alteridade ou, para retomar a terminologia de Eduardo Viveiros de 
Castro (1999: 202), a redução a uma “comum indianidade (ou negri
tude] colonial” traduz-se numa negação das especificidades culturais e 
históricas dos grupos que afirmam uma identidade étnica diferenciada. 
Desta forma, o resultado aparece como diametralmente oposto à pró? 
posta inicial, que é de ressaltar a constrastividade do grupo estudado 
em relação aos demais. Quando essa postura é levada para o meio aca
dêmico, o engajamento dos pesquisadores na causa indígena ou negra,
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além de nem sempre ser bem visto, é entendido como uma antropo
logia aplicada -  para não dizer empobrecida. Nos casos de processos 
de regularização fundiária, o antropólogo torna-se autor de peças 
administrativas, compila informações técnicas específicas de outras 
áreas, devendo elaborar relatórios que fogem, em parte, à sua prática 
acadêmica, mas que devem tornar claras as demandas territoriais dos 
interessados. Ele tenta produzir provas convincentes que comprovem 

.' a legitimidade do pleito, apoiando/se nos relatos orais das repetidas 
experiências de esbulho de terras de populações que não tinham outra 
opção senão aceitar, em silêncio, as violências sofridas. Também, nos 
processos judiciários, pode ser designado como consultor, sem ter a 
possibilidade de recusar, pois, desde sua entrada em campo, o pesqui
sador assume um compromisso moral com as pessoas que confiam 
nele. Ao engajar-se numa tal aventura, o antropólogo se despede, uma 
vez por todas e de maneira consciente, da ilusão romântica de uma 
suposta neutralidade científica. Ao mesmo tempo, involuntariamente, 
torna-se um "agente do Estado”, representando-o, pois seu trabalho 
estará inevitavelmente associado ao de outros técnicos (funcionários 
do INCRA, IBAMA, IPHAN etc.). Como Véronique Boyer (2002:174) 
aponta:.

(...] uma tal atitude, àpoiando as novas reivindicações identitárias, em 
nome da perícia, tem como consequência a legitimação de uma pers
pectiva política muito contestável. De fato, homologando grupos etni- 
camente identificados junto a instâncias dirigentes, os pesquisadores 
trazem também uma contribuição, e sua caução, ao projeto implícito 
do estado brasileiro que procura limitar a redistribuição fundiária.

Porém, a fragilidade social dos grupos envolvidos, associada 
: à dificuldade da aplicação dos direitos constitucionais, do funciona
mento das políticas públicas reservadas às chamadas minorias e à 
morosidade dos processos administrativos ou judiciários, impedem 
defender uma posição tão contundente, apesar desta ser idealmente 

:correta.
É sintomático que, até então, as lutas territoriais no Rio Grande 

do Norte não seguiram o caminho da reivindicação identitária: os 
grupos não conseguiram o reconhecimento dos seus territórios tra
dicionais por essa yia; o Movimento dos sem terra atuou desde cedo e
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contribuiu para o desenvolvimento de projetos de reforma agrária.1K 
Também, quando os grupos étnicos despertaram o interesse dos estu 
diosos locais, eles foram tratados de modo anedótico e faltou umá 
reflexão sobre a questão étnica, pois o tema não se constituiu numa 
problemática de trabalho. Por outro lado, e contradizendo o que jáfoi 
dito sobre a emergência étnica, o recente e extraordinário despertai 
indígena que aparece nas estatísticas parece ter sido o resultado de 
processos individuais de tomada de consciência. Longe de se configu
rar como a reivindicação de uma identidade coletiva ou de refletir tini 
ação política fundadá num interesse comum em reconhecer direitos 
ancestrais sobre um território determinado, parece que a redescobertâ 
pessoal de um passado até então abafado, inicia uma reflexão intros- 
pectiva sobre raízes diferenciais que, só hoje, podem ser afirmadas è 
declaradas a um agente do estado brasileiro. De fato, o último censo foi 
realizado no mesmo ano das comemorações da chegada de Cabral nà 
terra brasílica, quando foram amplamente divulgadas e discutidas as 
consequências da “descoberta”. Assim» a afirmação individual de unia 
identidade, até então pouco lembrada, pode ser o primeiro passo páta 
o afloramento da “consciência de uma história coletiva e de uma coniil 
nidade de destino” (Wachtel 2001: 29).

Por isso, achamos mais pertinente iniciar a discussão a partii 
de uma revisão da história para, em outra ocasião, abordar a delicada 
questão étnica que começa a ser colocada pelos próprios interessâ; 
dos.167 168 Mesmo se “a leitura crítica e cuidadosa da documentação admi| 
nistrativa nos fornece apenas uma reconstrução dos acontecimentos 
do ponto de vista do conquistador” (Puntoni 2002: 79), devemos nos 
ater a ela e tentar apreender, nas entrelinhas dos raros textos pro
duzidos sobre a questão, o ponto de vista dos vencidos que, afinal d| 
contas, deixam transparecer “fenômenos de resistência autóctone, 
continuidades, rupturas, transformações e criações” (Wachtel 200Í:

167 Para as comunidades quilombolas, penso em particular nos Negros do RiacKdj 
no município de Currais Novos que, apesar de serem assessorados pelas agências 
estatais, receberem benefícios dos programas de assistência social em nível estadual 
e nacional, serem reconhecidos localmente como quilombolas e existirem inúmeros 
estudos sobre o grupo, se mobilizaram tardiamente para reivindicar seu territóric 
tradicionalmente ocupado.

168 Sobre Catu dos Eleotérios, no município de Canguaretama, ver o trabalho de 
Cláudia M. Moreira da Silva (2007).
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29). lista perspectiva nos oferece elementos sobre a história dessas 
populações engajadas à força no processo de conquista colonial e 
explica, em parte, porque foram desprezados pelos estudiosos. Enfim, 
essas questões parecem mais instigantes quando examinadas a partir 
do interior do estado, onde se concentra a maior parte dos grupos que 
têm uma especificidade étnica e sobre os quais faltam estudos.

índios ou caboclos?

O Rio Grande do Norte é um dos raros estados brasileiros em 
que nào há, até hoje, e apesar da recente mobilização dos grupos rei- 
vindicantes, um reconhecimento oficial da presença indígena. Porém, 
historicamente, a região de Açu e do Seridó, no interior do estado, 
foram o cenário de uma das resistências mais importantes da história 
colonial e todas as cidades históricas do litoral são antigos aldeamen
tos ou vilas de índios (Lopes 1999,2005; Puntoni 2002).169 Esse para
doxo é explicado, em parte, pela forma como foi escrita a história local 
epela ausência de estudos especializados na região.

Assim, e apesar da falta de dados empíricos consistentes, pode
mos afirmar que as populações indígenas que povoaram a região foram 
bastante numerosas: só os janduí, distribuídos em vinte e duas aldeias, 
ocupavam uma grande parte do sertão da Paraíba, de Pernambuco e 
do Rio Grande do Norte; eles eram estimados em aproximadamente 
20.000, em 1692 (Puntoni 2002: 155; Medeiros Filho 1984: 53). É 
importante lembrar que, ao longo dos séculos, o número de índios é 
cada vez mais reduzido, para chegar, no século XIX, ao apagamento 
da categoria indígena nos registros administrativos. A consequên
cia direta deste genocídio estatístico foi o confisco dos territórios

:169 A Guerra dos Bárbaros durou, no total, mais de quarenta anòs. Os autores diver- 
■gem sobre as datas (1651-1704 ,1680-1720). Os primeiros levantes datam da década 

- de 1670, ocorrendo uma aceleração do processo entre 1680-1720 (Lopes 1999: 116- 
128; Puntoni 2002 :1 2 3 -1 8 0 ). O Rio Grande do Norte (com os janduí e paiacu treina
dos pelos holandeses e possuidores de cavalos) foi o foco da resistência indígena no 
Nordeste, que se estendia da Bahia ao Maranhão (Puntoni 2002: 125). No final do 

■ século XVII, algumas populações indígenas do sertão começam a ser fixadas. Mas, o 
i: movimento só vai se generalizar a partir de 1720, firmando-se na segunda metade do 
, século XVIII (Cascudo 1985 :23-25).
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indígenas e das terras das antigas missões jesuíticas e capuchinhas- 
no censo realizado em 1872, os índios são desvanecidos. A partir daj 
serão contabilizados com os pardos, pretos e caboclos (Arruti 1997. 
Carvalho, neste livro; Lopes 1999; Monteiro 2002; 184).170 Hoje, ape! 
sar da existência de índios no estado -  três mil cento e sessenta e oito 
pessoas no último censo (IBGE 2000) a FUNAI não reconheceu 
nenhuma terra indígena para o Rio Grande do Norte. Porém, e não 
obstante a discrepância dos resultados censitários entre 1991 e 200(3 
-  a saber, a população indígena teria se multiplicado quase por dez 
em dez anos! -  a emergência étnica no estado resta tímida e continua 
sendo ignorada pelas instâncias governamentais (IBGE 2000).171

Mas, como podemos interpretar esses dados estatísticos? A 
tomada de consciência de uma identidade indígena genérica por parte 
de mais de três mil pessoas morando principalmente nas cidades não 
corresponde a uma explosão demográfica; devemos ainda nos con
tentar com suposições e um numero importante de índios urbanos 
invisíveis.172 Além disso, de maneira constante, encontramos elemen
tos que referenciam a presença indígena na toponímia, na língua, na 
vida cotidiana e mesmo na denominação dos norte-rio-grandenses 
que, quando não são chamados de Papa-Jerimum, recebem 0 nome

170 Estudos recentes sobre as ronres paroquiais ao oeriao mostram a existenciâ üe 
Índios -preferencialmente denominados caboclos -  ao longo dos séculos XVIII-XIÍi 
(Macedo 2002; Macedo 2007). O censo de 1801 registra uma população indígena par. 
o RN que se eleva a 5 .613 e, em 1805, a 5 .040. Em 1839, o número baixa para 3.103; 
mais da metade encontram-se nos antigos aldeamentos; Estremoz, S. José, Vila Flor e 
Goianinha. Em 1844, contam-se 6 .795 índios para 0 Rio Grande do Norte, localizados 
em Portalegre, Vila do Príncipe, Açu, Apodi, Acari, Goianinha, S. Gonçalo, Touros, 
Natal, Vila de S. José/Mipibu. Em 1872, 56% da população da província é classificado 
como parda, os caboclos representando 4,7% da população total (1877 pessoas). Eiri 
1890 havia 2.549 caboclos. Para 1872 e 1890, dedu2-se que havia índios em S. Migúèl 
de Jucurutu, Serra Negra, Flores, Vila do Príncipe, Currais Novos, Acari, Jardim dc 
Seridó, Nova Cruz e Ceará Mirim. É interessante notar que a maior proporção de 
caboclos’ encontra-se no sertão; poucas cidades do litoral registram índios após 183É 
ou 1844, estando presentes apenas nas antigas missões (Lopes 1999; Macedo 2002 
77-78; Monteiro 2002; Oliveira 1 9 99 :137).

171 A taxa de crescimento anual para o Rio Grande do Norte, entre 1991 e 2000, é de 
1,58, sendo 1 ,654 para o Brasil.

172 Dos 3 .168 indígenas para o Rio Grande do Norte, encontramos 1757 pessoas que 
residem na grande Natal (IBGE 2000).
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de potiguar, lembrando os primeiros habitantes da costa.173 Por que,, 
então, justamente no Rio Grande do Norte, não é possível enxergar; 
uma forte consciência identitária? Será o fruto de uma ação concer
tada? Assim, logo após a retomada do território pelos portugueses, 
na segunda metade do século XVII, podemos pensar que houve uma 
ação planejada e coordenada, visando a eliminação física das popula
ções nativas. Neste sentido, o aniquilamento, do elemento indígena 
nas consciências, inclusive 'dos próprios descendentes, a erradicação 
física aliada ao apagamento nos documentos administrativos, podem 
ser interpretados como sinais do pleno sucesso do processo coloniza
dor. Porém, cabe a nós perguntar qual foi o destino dos índios do Rio 
Grande do Norte.

Encontramos três vias possíveis para explicar o desapareci
mento da população indígena no estado: o extermínio, a fuga e a mis
cigenação, geralmente forçada. No primeiro caso e apesar da falta de 
estatísticas, podemos falar de um etnocídio. A guerra total, comandada 
pelo terço dos Paulistas, foi a solução escolhida, pela coroa portuguesa, 
faCe à resistência autóctone.174 A consequência lógica do extermínio 
das populações nativas e expulsão dos seus territórios tradicionais foi 
õ desaparecimento das diferenças linguísticas e culturais entre osgru- 
fios.175 Uma vez aberto o caminho para o sertão, a economia pastoril

173 Potiguara, nome de origem tupi, significa comedor de camarão (Ferreira s.d.: 
1123).
174 O terço dos Paulistas, conhecido pela sua estratégia de guerra contra as pop
ulações indígenas, também era famoso por sua crueldade. Nas batalhas, o número 

:de nativos mortos podia chegar a 200 ou 400. Os homens eram sistematicamente 
, jnortos, deixavam-se vivas apenas as mulheres e as crianças, utilizando-as nos ser
viços domésticos (escravizados), também lançando-se uso da tortura para extorquir

S informações (Puntoni 2 002 :100-105 ; 126; 132-137 e 181-210). Em outubro de 1689, 
í Domingos Jorge Velho, num conflito na serra da Rajada (perto da cidade de Carnaúba 
dos Dantas, RN), mata 1 ,500 índios e faz 300 prisioneiros. No ano seguinte, mais de 
mil índios são presos na serra do Acauã (entre Acari e Currais Novos) (Medeiros filho 
2001 :127-132). Há um registro de deportação de quatro índios pàra Portugal, entre 

: eles "dois filhos do principal Canindé” (Lopes 1999 :1 1 8 ). Há documèntos que relatam 
i a deportação de populações para Angola e tapuias para o Rio de Janeiro, em 1691 e 

1713 (Portalegre et a í ,1994: 147-150; Puntoni 2002: 155). Também alguns "índios 
(nordestinos” foram levados pelos holandeses, em 16^5, entre os quais Antonio 
■ Paraúpaba (Hulsman 2005; Medeiros Filho 1993 :1 1 ).
; 175 Assim, enquanto na metade do século XVIII se contavam mais de cem línguas 
:■ Dara "as nações tapuias“,- hoje, só um grupo, os fulni-ô, em Pernambuco, dominam
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pôde se estabelecer. O processo iniciado por volta de 16bu demofojh 
a ser efetivado, sendo posterior ao dos outros estados, sobretucfôi 
Bahia e Pernambuco (Cascudo 1955; Cavignac 1994; Dantas 1961y 
26; Macedo 1998; Macedo 2002: 50-70; Puntoni 2002). As conces« 
sôes de terra no Seridó só começam a ser efetivadas depois de 1670' 
(Cascudo 1955: 257-258; Lima 1988:17 ; Macedo 2002: 71; Medeiro| 
Filho 1981: 262-263, 1984: 108-109). A tentativa de reocupação á t j :  
território, pelos portugueses, se iniciou lentamente após o "tratado d| 
paz” de 1692 (Puntoni 2 0 0 2 :124 ,165 ; Portalegre et cã., 1994:149) .E?] 
Para se ter uma ideia do pouco desenvolvimento do Rio Grande enj! 
relação a outras regiões, é só lembrar que no ano de 1618 havia só- 
um engenho, o de Cunhaú -  onde havia índios da aldeia de Gramació; 
hoje Vila Flor, trabalhando junto com escravos africanos desde o início' 
do século XVII (Lopes 1999:138 ; 2005). Mais de dez anos depois, em, 
1630, encontramos dois ou três em todo o litoral potiguar (Andrade- 
1990: 15; Monteiro 2002: 116). Em 1687, quando foram construí
das oito casas fortes para abrigar os moradores, “só tinham cinco ou 
seis homens” no forte dos Reis Magos (Lopes 1 9 9 9 :102-5).177 O atà- 
que constante dos tapuias provocou medo aos moradores, e muitos 
deles fugiram (Puntoni 2002: 123,133-34). Finalmente, em meados, 
do século XVII, a região começou a ser colonizada, o que só foi pos
sível após a reconquista do território pelos portugueses, em 1654.

uma outra língua além do português, o Yaté, língua do tronco Macro-Jê (Puntoni 
2002: 66; Bruna Franchetto in ISA 2 0 0 0 :8 4 -8 8 ; Dantas eta l  1 998 :433). ' :í

176 Fátima M. Lopes (1999: 147-148) nota que o 'acordo de paz’ celebrado enír|| 
os janduí e Bernardo Vieira de Melo foi ratificado em 1695. Em 1702 foi firmado um: 
outro acordo, também ratificado no Protesto de fidelidade. Em 1706, o Padre Manoel; 
de Jesus Borges produz um relatório sobre o povoamento do Seridó, dos prim ei®  
poços e da chegada do gado (Faria 1980: 25).

177 A construção do forte dos Reis Magos, iniciada em 1598 para combater os fran-. 
ceses presentes desde, pelo menos, 1532, marca a ocupação efetiva da região pela 
Coroa portuguesa. Para isso, os portugueses contaram com a ajuda de indios tabajara 
trazidos da Paraíba e do Pernambuco -  dos 820  que viajaram, muitos morreram no 
caminho (Lopes 1999: 21-25). Jacques de Vaulx de Claye, num mapa descritivo de 
1579, retrata a presença indígena do Ceará à Paraíba, registrando um total de mais de? 
10.0000 guerreiros. Os aliados dos franceses eram distribuídos em três aldeias mis
sionárias: a de Random, perto da lagoa de Guaraíras, com mais de 600 potiguara; a de 
Tarara Ouasou (tararairu) e a de Ouratiaune, situadas no sertão, que tinham, respec
tivamente, 800  e 1 .000 guerreiros (Lopes 1 9 9 9 :2 3 ). ,
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Em 1775, contam-se 27 engenhos e engenhocas para toda a provín
cia (Medeiros Filho 1993; Monteiro 2002:17-94). Mesmo assim, até 

' meados do século XVIII, o interior do Rio Grande do Norte continu
ava despovoado, o que colocava os colonos em perigo (Andrade 1990: 
20; Lopes 1999:102-105); tal situação é também relatada por Henry 
Koster, quando ele atravessou a região do Açu, no início do século XIX 
(Koster 1978:96-126).

Encontramos também muitas registros de grupos que fugiram 
para o interior: das aldeias do litdral para o sertão “a procura de sua 
nação", e do sertão do Rio Grande para outros estados, como o Ceará, 
na serra de Ibiapaba, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão; informa
ção que corresponde à versão de que a tradição oral lembra, com mais 
frequência, fatos passados (Portalegre et a í ,  1994: 148; 156-157). 
Da mesma forma, outros grupos vieram do Ceará para instalar-se na 
região do Apodi (Lopes 1999; Macedo 2002: 78-79; Puntoni 2002:

, 124,126,129). Assim, identificamos o rastro de índios que, fugindo da 
Bahia, no início do século XVII, foram se instalar no sertão do Ceará,

‘ na serra do Araripe e em Pernambuco (Puntoni 2002:129, 170). Em 
1660, a mando do Padre Antônio Vieira, trezentos tapuias, vindos de 
Pernambuco, foram retirados da serra de Ibiapaba-CE (Puntoni 2002: 
131). Da mesma forma, o chefe potiguar Algodão, originário do sertão 
da Copaoba, que, desde 'cedo (entre 1599 e 1614), manteve contato 
com padres jesuítas, teve que se exilar no Ceará após 1656. Em 1658, 
ele escreve ao Padre Antonio Vieira para pedir o auxílio de missioná
rios, apesar de ter preferido os holandeses aos portugueses. Em 1671, 
alia-se a outros chefes, tais como Aragiba, Cachoé e Maxure, da aldeia 
de Parangava, antes de partir para o conflito armado -  notadamente 
na Bahia, em 1674 (Porto 2000:119  e 122). É a prova de que embora 
tenha havido resistência indígena e aliança entre os diferentes grupos 
locais, a fuga parece ter sido o meio mais seguro para escapar dos mas
sacres, o que explica, em parte, a concentração, no cariri cearense, de 
populações oriundas de diferentes regiões, a partir da segunda metade 
do século XVII.

Enfim, a tese da miscigenação forçada é a que foi mais lem
brada pelos historiadores, para explicar e enfatizar o desapareci
mento das populações nativas (Cascudo 1955: 38). As famílias eram
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desmembradas, os índios eram “repartidos, para que não permaneçarrií 
unidos", as mulheres ficavam com as crianças e os homens eram mor-; 
tos, escravizados, serviam no exército ou trabalhavam nas fazendas,-' 
nas pescarias e nas salinas (Portalegre e t a l ,  1994:121; 125; 146-158)'.! 
É verdade que a política indigenista instaurada desde os primeiros; 
momentos da colonização favoreceu a miscigenação (Oliveira 1999). 
Nas aldeias, por exemplo, os jesuítas tentavam realizar uma integra
ção dos diferentes segmentos da sociedade colonial através das suas 
ações evangelizadoras ou do trabalho forçado, o que propiciava a perdã 
do sentimento de pertencimento ao grupo e dos seus elementos cul
turais. Mais tarde, a extinção das missões, com a saída dos jesuítas, 
em meados do século XVIII, deixou as populações nativas à mercê dos 
invasores e dos colonos. No período posterior ao fim da resistência 
indígena no sertão, os antigos aldeamentos missionários podem ter 
se transformado em focos de resistência: alguns documentos datados, 
da metade do século XVIII indicam que missões serviam de refúgio 
aos índios rebelados e que jesuítas e capuchinhos se posicionavam 
contra a servidão dos índios, preferindo “alugá-los”, pois eram os pri-, 
meiros beneficiários (Lopes 2005; Portalegre et a l ,  1994: 146-147; 
161-166). Aliás, antes mesmo da expulsão dos jesuítas, os índios aldèy 
ados “andavam pouco obedientes” e as vilas eram o palco das revoltais 
organizadas, sobretudo em Guaraíras (Arês), em 1716, e em Guajirü 
(Extremoz), onde havia, ainda em 1760, ameaças de levante indígená; 
(Portalegre et a l ,  1 9 9 4 :1 66 ,169 ,172). |

Num outro nível, os índios foram integrados ao processo colo-, 
nial: com os negros, eles serviam na guerra, fornecendo homens para as 
tropas militares no combate aos levantes indígenas, na conquista e nq 
beneficiamento da terra (Lopes 1999:138; Pires 1990; Puntoni 2002: 
58,170).178 As mulheres, as crianças e os outros sobreviventes tiveram,; 
geralmente, como única solução para se manterem vivos, a integração 
com os não índios. Eram considerados como vadios pelo poder colo-' 
nial, pois há inúmeros registros de queixas de roubo e destruição dé: 
bens, animais e plantas (Lopes 1999; Portalegre e t a l ,  1994:107-180):;

178 Só era permitida a requisição de índios não cristianizados -  ós que ainda nâo; 
eram reduzidos, porém há vários exemplos que testemunham o contrário (Portalegre 
et al, 1 9 9 4 :1 4 9 ; Lopes 1 9 9 9 :1 3 8 ). :
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Finalmente, devemos levar em conta as consequências do contato com 
os europeus: as doenças,179 a escravização dos homens e o estupro das 
mulheres, o desmembramento das famílias, a desestruturação dos gru
pos, a deportação das populações, o agrupamento de vários e distintos 
grupos nas aldeias missionárias, os casamentos mistos, a proibição 
das práticas culturais e, sobretudo, religiosas etc. Porém, há indícios 
de que o trabalho missionário não foi tão eficiente como se podia espe
rar: no final do século XVII (1689|, os missionários e as autoridades 
se queixam de que “muitos tapuiás, ‘daqueles do Silva’180 [...] conti
nuavam (com) os antigos ritos sem se doutrinarem”, como podemos 
verificar em Guajiru (Estremoz), ou entre os panati, índios que foram 
“pacificados e domesticados”. Ainda em 1725, os Oficiais da Câmara 
de Natal escrevem uma carta ao Rei de Portugal, para relatar a rebeldia 
dos índios aldeados que, "ao mesmo tempo [que] vão às missas, conti
nuam idolatrando e usando seus gentílicos ritos”, voltando “para seus 
costumes antigos” sem administração dos padres, como aconteceu na 
missão de Guajiru, em 1756, quando o jesuíta Antônio Vaz retornou 
para Recife (Portalegre et al. 1 9 9 4 :1 2 1 ,1 6 0 ,1 6 4  e 169).181 Assim, o 
extermínio sistemático, acompanhado da remodelagem das culturas 
locais, ao longo dos séculos, teve como ápice e consequência lógica, rio 
final do século XIX, a negação da identidade indígena e o seu apaga- 
ínento nos registros oficiais. A estes fatores somam-se outros que con- 
correm para a desestruturação da sociedade colonial, tanto no litoral 

(;como no sertão: as sucessivas crises da economia açucareira e as secas 
ocorridas no século XVIII desorganizaram a sociedade agropastoril e 
aqueceram os movimentos populacionais dos séculos XIX e XX, con
duzindo a um enfraquecimento das redes de sociabilidades familiares. 
Com estes indícios de resposta, a pergunta permanece: se há popula-

179 Podemos citar, para esse período, a peste de bexigas, na região de Recife, no 
ano de 1644, e a epidemia de febre amarela que assolou a região litorânea, da Bahia a 

: Pernambuco, entre 168 6  a 1687 (Puntoni 1 9 9 9 :1 8 0 ; Puntoni 200?: 132-33).

■ 180 38  casais de tapuias pediram perdão e foram aldeados em Güagiru; os homens 
•' foram mandados para o sertão e as mulheres e crianças (150 pessoas) permaneceram 

nas aldeias (Portalegre etal. 1 994 :123).
181 Também, em Pernambuco, por volta de 1672, o Frei Martin de Nantes, capu- 

; chinho francês, se opõe aos ataques dos colonos contra os índios, lamentando-se, ao 
mesmo tempo, da indiferença do seu rebanho à "verdadeira palavra” (Valence 1888).
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ções indígenas (re)conheddas nos estados vizinhos ao Rio Grande do 
Norte e se, como temos verificado em nossas pesquisas exploratórias,1 
existem grupos que se reconhecem como caboclos ou como índios, 
porque houve um silenciamento generalizado da história e da identi
dade indígenas?

Populações indígenas no sertão

As pesquisas de Fátima M. Lopes (1999/2005) centradas no 
processo de aldeamento e nas missões da capitania do Rio Grande for
necem preciosas informações sobre a situação das populações indíge
nas aldeadas e as formas de resistência nativa. Porém, o pesquisador 
que queira reconstruir a história do sertão disporá de poucos estudos 
que apresentem, de maneira sintética, o processo de conquista do ter
ritório ao longo dos séculos de colonização (Puntoni 2002; Monteiro 
2002).182 Dada a presença indígena no interior, a ocupação das terras; 
pelos agentes da Coroa Portuguesa, foi freada (Medeiros Filho 1981: 
262-3; Cascudo 1955: 257-8). Desta forma, só após os conflitos tradi
cionalmente referidos como Guerra dos bárbaros, a colonização pôde 
ser efetivada e as populações indígenas do interior reduzidas. De fató, 
as missões jesuítas, situadas quase todas no litoral -  com exceção de 
Apodi -  funcionaram entre o final do século XVII e o início do século 
XVIII.183 Antes, a evangelização realizada pelos jesuítas no interior eíà 
itinerante, intensificando-se, na região, no final do século XVII (PortÒ

182 Assim, ao tratar da descrição das populações indígenas, devemos nos resignar a
informações truncadas, pois foram registradas pelos agentes coloniais. Antes de tudo, 
verificamos uma indeterminação na denominação dos grupos, que eram divididos enl 
tupis e tapuias. Tupi, termo genérico inspirado pela familia linguística à qual perten: 
ciam essas populações, é utilizado na designação dos grupos indígenas do litoral -  rio 
RN, os potiguara. Tapuia designa os grupos do interior -  cariri, xucurú, pega, janduf, 
paiacu, icó etc. -  que, em sua grande maioria, supõe-se, pertenciam ao mesmo grupei 
linguístico (tararairu). ;;

183 Nas missões do litoral, havia populações oriundas do interior (canindé, janduí; 
caboré, panacu-açu, curema, paiacu, pega); às vezes, elas voltavam para suas regiões 
de origem (Lopes 1999 :144-156 ; Medeiros Filho 1 9 9 7 :1 1 6 ; Monteiro 2002:111-114; 
Portalegre et d .  1994: 109-180; Puntoni 2002: 155). Das seis aldeias previstas nc 
sertão só a de Apodi foi viabilizada (Puntoni 2 0 0 2 :1 2 4 ,1 6 5 ) .
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2000: 119-122).184 Apesar do apagamento das populações indígenas 
pelos registros oficiais e da dificuldade do acesso às fontes, identifi
camos conflitos até o século XIX, sobretudo no sertão; isto quer dizer 
que ainda existiam grupos suficientemente organizados e numerosos 
para preferir defender seus territórios em vez de fugir (Macedo 1998, 
2002: 71; Medeiros Filho 1984). Assim, mesmo se a versão oficial da 
história, escrita pelos vencedores, sempre minimizou a importância 
da resistência indígena, a presençjí das populações nativas pode ser 
surpreendida nas entrelinhas do relato dos conflitos que se estendem 
muito depois da Guerra dos bárbaros.185

Não dispomos de muitas informações sobre o Rio Grande do 
Norte para o período anterior à chegada dos batavos, ao contrário 
de Pernambuco e da Paraíba. Para o período da ocupação holandesa 
(1630-1654), existem narrativas de viagem e relatórios administra
tivos ricos em informações etnográficas.186 Assim, podemos ter uma

184 É interessante notar que padres jesuítas circulavam no sertão do RN durante a 
“ocupação” holandesa, catequizando índios. Podemos citar os padres João Duarte do 
Sacramento e João Rodrigues Vitória, da Congregação do Oratório de Pernambuco, 
que estiveram no sertão da capitania do Rio Grande, por volta de 1659-61, para cate
quizar os índios (Puntoni 2002: 76). Os padres Miguel da Encarnação -  um dos mais 
requisitados por ter um bom relacionamento com os nativos -  e João Guincel atuavam 
entre os cariri, jandui e paiacu do Rio S. Francisco, e também visitaram as regiões 
dê Açu e da serra de Ibiapaba (1676) (Portalegre et al, 1 9 9 4 :1 3 7 ; Porto 2 0 0 0 :1 2 2 ). 
0  "nomadismo” dos padres foi também notado por Henry Koster (1978) quando 
atravessou o RN, no inicio do século XIX. Essa não seria uma das características prin
cipais da evangelização no Nordeste, pois os missionários volantes encontram-se tam
bém no século XX.
185 Para uma tentativa de reconstituição da história dos conflitos e da presença das 
populações nativas, ver o mapa em anexo, elaborado a partir das fontes consultadas. 
Em 1712, índios caboré da região de Açu e índios aldeados em Guajiru, em 1716, 
estavam com armas (Portalegre et a l, 1 9 9 4 :1 4 5 ,1 5 1 -1 5 4 ).

; 186 Para uma síntese da documentação, ver Puntoni 20 0 2 :8 4 -8 5 . No Rio Grande do 
Norte, podemos destacar os trabalhos do Olávo de Medeiros Filho (1981 e 1984). Há 
uma edição recente do livro de Johan Nieuofs, na biblioteca do Memorial C. Cascudo, 
em Natal. Johan Nieuofs viveu no Nordeste entre 1640-1649, e descreve, num 
relatório ao conde de Nassau, a situação econômica da região antes da reconquista 
pelos portugueses. Para informações sobre o período, consultei as obras escritas por 
Laet (edição de 1644), Barlaeus (edição de 1647), Macgraf e Piso (edição de 1648) e 
Roulox Baro (edição de 1651). Disponíveis para consulta na Biblioteca nacional em 
Paris, os livros trazem a descrição das populações indígenas no Nordeste e as relações 
que tinham com as diferentes potências colonizadoras. As traduções francesas são 
contemporâneas da ocupação holandesa (Baro 1651; Laet 1640). A relação da missão 
do Frei Martin de Nantes, que data do início do século XVII, contém mais informações
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ideia da situação do contato entre os europeus e os índios, no Períoaa ~ 
Colonial. Mesmo se os padres jesuítas tenham sido os primeiros a con
viver com as populações locais, esse contato foi relativamente rápido’ 
(Porto 2000): embora encontremos registros de incursões portugue 
sas desde o século XVI, não há uma ocupação efetiva do sertão antes' 
do início do século XVIII e, ainda menos, um movimento de evangeli
zação consequente.187 Por outro lado, como as missões se localizavam* 
no litoral -  os jesuítas e capuchinhos se estabelecem, primeíramente, 
no litoral nordestino e saem raramente dos centros já povoados, cuja 
maior parte se encontra em Pernambuco -  os relatos trazem, essen
cialmente, informações sobre os grupos tupis (Lopes 1999). Por outro 
lado, as relações estabelecidas com esses grupos, os nativos da costa, 
parecem mais amigáveis do que aquelas com os tapuias do sertão ou 
tararairu, que são retratados, pelos cronistas, como sendo totalmente 
selvagens (Laet 1640: 481).

No Brasil de 1557, são recenseadas onze missões que agrupam 
trinta e quatro mil índios (Pavão 1981: 37). Já  em 1660, os registros 
contabilizam sete missões para o Nordeste inteiro (Valença 1888). A 
partir do final do século XVII, as aldeias jesuítas são formadas e devem- 
contar, no mínimo, com cem casais, que têm obrigação de trabalhar 
para os missionários.188 Os aldeamentos permitiam o controle e, ao

sobre as relações conflituais entre missionários e colonos junto aos índios cariris é 
menos sobre os costumes dos índios (Valence 1888, reimpressão). Para uma discussão 
dos documentos, ver Cavignac (1 9 9 4 :1 8 5 -1 9 3 ).
187  Há um relato da primeira visita de portugueses ao Seridó, em 1545, e outra em
1613, durante a qual foi registrada a presença de índios janduí, canindé e pega ao ladó; 
de "negros timbus" (Macedo 2 0 0 2 :4 9 ). V

188 Houve nove aldeamentos no Rio Grande do Norte, entre os séculos XVI-XVIH; 
(Puntoni 2002: 75). Inicialmente, foi instalada a missão de S. Miguel do Guajiru, 
antiga aldeia potiguara (1641) também conhecida orno Cidade dos Veados (Extremozí 
1678-1683) e dirigida pelos jesuítas, para onde foram deportados vários tapuias:' 
duzentos janduí, trinta panati. Segundo Jofftly (1977: 118), foram esses índios que 
atacaram uma fazenda no século XVII, na serra do Forte, atualmente situada entre- 
as cidades de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, e Picuí, na Paraíba: “em 
1713, foi reduzido um grupo de janduí e também uns dez caboré que vagavam hás 
proximidades do aldeamento” (Lopes 1 9 9 9 :1 3 8 ). S. João  Batista de Guaraíras (Arês: 
1681) dirigida pelos jesuítas; Apodi, que de 1700 a 1712 foi dirigida pelos jesuítasêj 
depois, refundada em 1734 ou 1736, por capuchinhos (em 1696 era uma vila indfe' 
gena, recebendo o nome de N. Sra. dos Prazeres). Essa missão foi extinta em 1761) 
com a deportação de setenta famílias de índios para Portalegre, onde foram instalados
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mesmo tempo, a proteção relativa das populações nativas, que, con
tudo, demonstravam descontentamento generalizado. O índice de 
fugas era elevado (Lopes 2005). Na metade do século XVIII, as antigas 
missões são transformadas em vilas e municípios; logo após a expulsão 
dos religiosos, os índios encontram-se sem nenhuma proteção, muitos 
são escravizados e suas terras são confiscadas. Se as populações de lín
gua tupi foram contatadas e aldeadas antes das outras, os grupos do 
interior se opuseram com maior resistência à colonização portuguesa 
e ao trabalho missionário. A evangelização dos índios do interior será 
adiada pela dificuldade de penetração no sertão, a ocupação holandesa 
e as guerras contra os bárbaros. A catequese tradicional -  a organi
zação das populações em aldeamentos -  só começará, efetivamente, 
mais de um século depois da descoberta do Brasil. Os contatos entre

ém terras improdutivas, tomadas em 1825. Na ocasião, setenta índios foram fuzila
dos. Transforma-se em vila em 1833, mas não há mais Índios! Igramadó (Vila Flor: 
1700) é dirigida por carmelitas e recebe índios paiacu, oriundos de Apodi, em 1704. A 
missão de Mipibu (1736, Vila de S. José de Mipibu) é organizada pelos capuchinhos 
è recebe 115 casais e 30 rapazes pega da atual serra de João do Vale, em 1761. Um 
aldeamento foi constituído em Macaíba (Ferreiro Torto), em 1717, com os panacu- 
-àçu e caboré. Em 1702, são formadas as vilas de Ceavá-Mirim, Potengi e Cunhaú, 
com a presença de índios jandui. Joffily (1977: 397) afirma que em 1718  o gover
nador da Paraiba cede aos indios “sucuru”, da nação cariri, a sesmaria de Boa Vista 
(situada entre o Curimataú e Araçagi, PB), para agradecer sua ajuda na luta contra 
outros indios. O mesmo autor registra outros aldeamentos próximos a Jardim de 
Piranhas, Açu, Portalegre e Apodi. Na metade do século XIX, cinquenta aldeamentos 
são registrados para o Nordeste; cinco dos quais, situados no RN, são antigos aldea
mentos jesuítas (Vila Flor, Ntsia Floresta, Estremoz, Ceará Mirim e Açu). Populações 
oriundas do sertão (canindé, jandui, caboré, panacu-açu, curema, paiacu, pega) esta
riam aí establecidas. Há também um registro de aldeamento de canindé em Jundiá 
Pereba, hoje Jundiá de Cima, no município de Várzea, no Rio Grande do Norte, desde 
1699; alguns indios fogem para o sertão e outros são deslocados para a Lagoa de São 
jpão, perto do engenho Cunhaú, onde recebem uma légua de terra, em 1704, para 
formar o aldeamento de N. Sra. do Amparo de Cunhaú. Antes da Guerra dos bárba
ros havia três aldeias missionárias [Guarairas, Guajiru e Apodi]; as de Mipibu e de 
Igramadó são posteriores (Lima 1990: 25; Lopes 1 9 9 9 :1 0 1 ,1 4 4 -1 5 6 ; Medeiros filho 
1997: 116; Macedo 2 002 : 78-79; Monteiro 2002; Portalegre et a i, 1994: 109-180). 
Em 1725 há registro de quatro aldeias no Rio Grande (Portalegre, et a i, 1 9 9 4 :1 6 0 ). 
Nessas cidades, encontram-se, atualmente, monumentos históricos e uma memória 
indígena muito forte, sobretudo no que diz respeito à construção de igrejas com a 
participação de índios. Nesses antigos aldeamentos, a memória histórica não é com
partilhada por uma comunidade étnica constituída em torno de eventos relacionados 
á ancestrais indígenas e, de inicio, as populações locais não querem se associar à his
tória dos vencidos.
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os europeus e os índios tapuias se intensificaram durante a ocupação 
holandesa e depois da vitória dos portugueses; momento que corres* 
ponde às primeiras deportações de índios rebelados e às reduções das, 
populações indígenas do interior nas missões do litoral.

Durante a ocupação holandesa, o interior do Nordeste começa 
a ser explorado e, depois da reconquista, povoado em clima de guerra 
permanente. Portugueses e holandeses procuraram, sistemática- 
mente, alianças. Os tapuias, índios do interior com fama de fero
zes, serão, geralmente, os inimigos dos portugueses, e os colonos sé 
aproveitarão dos conflitos intertribais para assegurar a dominação, 
do espaço (Medeiros Filho 1984:187). Gozando da fama de grandes 
guerreiros, os tapuias eram temidos pelos inimigos por suas técnicas 
de guerra (Puntoni 2002). Além disso, os grupos se comunicavam e 
contavam com uma organização que possibilitava um levante (Porto: 
2 0 0 0 :119).189 O governo de Recife, dirigido pelo conde de Nassau, pro
curava, sistematicamente, se aliar com as populações nativas e inicia 
uma política diferente da dos portugueses. Guiados pela busca de uma 
exploração racional dos recursos naturais, os holandeses organizam 
expedições ao interior, produzem relatórios, tentam alianças com os 
tupis ou tapuias, realizam um recenseamento das populações indíge
nas, protegem-nas da escravidão, e, ainda, montam expedições para 
capturar escravos e organizar o tráfico (Holanda 1988:33; Mello 1978); 
Para se manter no poder, os batavos tiveram que estabelecer bons rela
cionamentos com os janduí, tendo a preocupação de agradar seus alia1 
dos com presentes.190 Foram os primeiros a entrar em contato máis

189 Em 1639, o chefe Janduí aproxima-se de Natal com 200 0  homens, destruindo 
roças (Baro 1651: 201-202; Mello 1978: 205; Puntoni 2002: 85). O chefe Algodão, 
contatado desde 1599 no sertão da Copaoba (RN), na serra da Ibiapaba (1658-1671) 
e também na Bahia (1624), parece ter desempenhado um papel político importante 
nas alianças entre índios aldeados, portugueses e holandeses (Porto 2000 :119-122);'

190 Para o período da ocupação holandesa, há o testemunho de um tapuia chamado 
Marcilaeu que vai até o Conselho de guerra holandês, em Recife, saindo da atual serra 
de João do Vale; para chegar ao litoral, a pé, era preciso um mês e meio. Marcilaeu se 
apresenta, em 1631, como enviado de Jandui e Oquenaçu, propondo aliança às auto
ridades holandesas em seu combate contra os portugueses. Graças a Marcilaeu, os 
holandeses reuniram um exército de oitocentos homens e atacaram o forte em Natal, 
em 1633, defendido somente por oitenta e seis soldados -  quatro dentre eles “estro) 
piados” -  que estavam dormindo! No Rio Grande do Norte, eles conseguem domiriar
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prolongado com os grupos situados no sertão e a demonstrar sensi
bilidade pelos seus interesses políticos e econômicos. Encomendaram 
quadros a pintores famosos, retratando o meio natural, os aspectos 
físicos, os costumes e as práticas rituais das populações que moravam 
no Brasil, à época, tendo como preocupação a descrição detalhada 
das viagens realizadas, a elaboração minuciosa de mapas etc.191 Após 
a expulsão dos aliados dos janduí do território brasileiro, guerras e 
rebeliões se sucedem; a mais famosd, a Guerra dos cariris, ocorre por 
volta de 1690 (Cascudo 1949:72; Lopes 1999:116-128; Puntoni2002:

-os seus inimigos comuns, em 1634 (Cascudo 1955: 66; Medeiros Filho 1987; Puntoni 
12002:7).

191 É interessante notar que os quadros de Albert Eckout, reproduzidos em todos 
os livros de história, retratam índios tararairu que habitavam o atual Rio Grande do 
Norte, hoje um dos raros estados onde não há índios. O mais famoso dos mercenários 
da época, Jacob Rabi, aventureiro cuja nacionalidade é incerta, chega ao Brasil em 
1637, com o conde de Nassau, tendo para defesa pessoal, durante quatro anos, um 
exército de janduí. Ele teria escrito um jornal onde havia informações preciosas que 
foram compiladas por Marcgraf (1648). O episódio que tomou famoso o aventureiro é 
o ataque e incêndio do engenho Cunhaú, em 1645. Durante a missa, aproveitando-se 
de que os fiéis haviam deixado as suas armas na entrada da capela do antigo engenho, 
ele comanda uma tropa armada de janduí e potiguara que matam entre trinta e cinco 
e sessenta homens. Jacob Rabi incendeia, supostamente por sua conta própria, as 

. fazendas dos portugueses (Cascudo 1949: 50-51; Mello 1978: 206). Esse amigo dos. 
tapuias, morando com uma brasileira cujo nome era Domingas, perto da atual cidade 
de Ceará-Mirim, foi assassinado, em 1646 ou 1647, a mando de Joris Garstman, capi
tão do castelo Ceulen e genro de João Lostão Navarro, mártir de 1645, morto em 
üruaçu (Cascudo 1955, 1978; Medeiros Filho 1989). Jandui e seus companheiros, 
amigos de Rabi, temem, doravante, o rompimento das relações com os holandeses.

; Dm pouco depois disso, Rodolfo Baro, intérprete e embaixador ordinário da compa- 
:nhia das índias Ocidentais, toma o lugar de Jacob Rabi. Porém hesita em sair das 
fronteiras da ocupação holandesa, quer dizer, entre quarenta e cinquenta quilômetros 
do interior das terras. Ele é encarregado de uma missão delicada: tentar ganhar a ami

zade das nações indígenas (waipebas, caripatous) e trazer signos tangíveis de aliança. 
Aconselhado pelo filho de jandui, que vem ao seu encontro, Baro sai, finalmente, na 
direção do sertão (nos arredores da atual cidade de João Câmara, RN), acompanhado 

■de alguns índios cariri. Ele decide, no dia 26 de abril de 1646, depois de algumas ten
tativas frustradas, atravessar, a nado, o rio Potengi, que estava muito cheio. O seu 
: relato apresenta referências interessantes a práticas xamanísticase religiosas (con
sulta ao espírito “Taúba” localizado numa cabaça cheia de caroços e pedrinhas, transe 

-com fumo e bebida de sementes de ipecacuanha, endocanibalismo, cultos aos mortos 
- no topo das serras e etc), tipo de alimentação (milho cozido, caça, mingau de fari

nha) e hábitos (partos, ritos de passagem, casamento coletivo, perfurações labiais e 
das bochechas, caçadas e churrascos, “peregrinações" anuais à atual serra de Santana, 
concursos desportivos). Para uma descrição e uma critica da tradução francesa, ver 

Teensma (1998).
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123-180). Mesmo após a retomada do território pelos portugueses; 
os holandeses continuaram como aliados dos tapuias, junto aos quaiâ' 
tinham combatido os portugueses. Na mesma época, contam-se quàsè 
quatro mil índios tupis, muitos já cristianizados, que fogem para d 
interior. Ficam com escravos fugitivos (guineos) reduzidos pelos jahi 
duí e cariri (Joffily 1977: 118; Laet 1640: 541; Moonen 1989: 12); 
Expedições são organizadas para trazer de volta esses índios rebeldes' 
(Portalegre 1994:156-167) ,192 ¥

Apesar dessas incursões, o sertão continua terra incógnita -  a 
cartografia da época o mostra -  e com poucos colonos para defender 
a terra recém explorada (Cascudo 1949: 70-72). É na segunda metade 
do século XVII que alguns missionários capuchinhos -  Frei Teodorò 
de Lucé, Padre Martin de Nantes e Frei Anastase -  se aventuram no 
sertão do Pernambuco, no Brejo da Paraíba e do Rio Grande, apesar 
dos conflitos ainda frequentes (Joffily 1977:113-123; Valence 1888), 
Entre 1694 e 1702, os índios que moravam na serra da Borborema, na 
Paraíba, se levantaram e aliaram aos índios de Pernambuco para atacar 
fazendas e vilarejos da região do Pajeú (Albuquerque 1989:131). Nâ 
mesma época, na Paraíba, um “levante geral dos índios” dura mais de 
dois anos (Joíilly 1977: 118). Em 1679, na região de Acari, Antônio 
de Albuquerque da Câmara entra em conflito com os índios originá
rios da serra do Trapuá (Augusto 1954: 12). Ainda no Rio Grande do 
Norte, os conflitos entre potiguares e grupos do interior são favore
cidos pelos colonos, que chegam a montar um verdadeiro exército 
tapuia. Por exemplo, Manuel Álvares de Morais Navarro, comandante 
do Terço dos Paulistas, contrata, em 1699, mais de setecentos paiacu 
e janduí, originários da região de Açu, para combater os icó e cara: 
teu. Mais tarde, o mesmo utiliza os janduí para massacrar os paiacu 
(Cascudo 1955:39). Mas é entre 1687 e 1696 que ocorrem os conflitos 
maiores: por exemplo, em uma só campanha dirigida por um Cabo dos 
Paulistas, em 1695, foram feitos mais de 1000 prisioneiros na região

192 É interessante notar que, inicialmente, eram chamados cangaceiros os homens 
armados, encarregados, pelos fazendeiros, de trazerem de volta os índios (Queiroz 
1968: 36). Depois denominados jagunços ou capangas, verdadeiras milícias privadas 
dos grandes proprietários, os bandos eram compostos de criminosos fugitivos, ex-sol 
dados e antigos escravos (Lima 1988: 80; Garcia 1989:\89-43: Jín ctw  1 0 7 « . 1 7«.13Q f
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do Acauã (Portalegre et a i ,  1994: 129). Assim, o Rio Grande aparece 
como o epicentro da Guerra dos bárbaros, chefiada pelos janduí, guer
reiros temíveis que demoraram a se render. Ao que tudo indica, foram 
massacrados sistematicamente com o aval das autoridades coloniais: 
quando, em 1712, mulheres caboré-açu foram capturadas, ordenaram 

- mandar {...] as índias tapuias de volta para o sertão, pois as ordens reais 
são para que se matem e destruam os tapuias machos, responsáveis 
pela destruição das vidas e fazendas da capitania, e que não convém 

1 cativar as suas famílias, ficando os homens em Uberdade para serem 
mais hostis (Portalegre et a i ,  1994 :146  e 109-132; 147-149). Se o fim 
das hostilidades corresponde à extinção do Terço dos PauUstas (1716),

. conflitos são frequentemente relatados até 1760, data da expulsão dos 
„ jesuítas que, de certa forma, protegiam os índios dos abusos dos colo

nos. Os capuchinhos, que os substituíram na ação evangelizadora, não 
foram tão eficazes, pois em 1760 contavam-se sete missionários para 
o Nordeste inteiro (Portalegre et a i ,  1994 :166 ; Puntoni 2002: 292; 
Valence 1888).

Pouco se sabe sobre os grupos indígenas que habitavam o inte
rior, porém podemos pensar que, antes do contato, havia uma grande 
diversidade étnica, não obstante um certo predomínio da família lin
guística kariri. Temos informações sobre cinco a dez grupos -  janduí, 
paiacu, canindé, panati, pega -  caçadores-coletores seminômades 
e horticultores que viviam em pequenos bandos (Dantas 1941: 97; 
Dantas et a i ,  1992; Lopes 1999; Pires 1990; Puntoni 2002). Segundo 
as fontes, os janduí, que impuseram a maior resistência à entrada dos 
colonos, ocupavam um território que ia da região de Açu -  na ribeira 

~ do rio Piranhas -  à serra de Santana, no atual Seridó, região relati
vamente fértil e irrigada. Outros afirmam que eles estavam organiza
dos em uma área que cobre parte dos atuais estados do Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. Numerosos em 1692 -  as estimativas 
variam entre 13 e 20.000 indígenas - ,  eles dispunham de um exército 
treinado de mais de quinhentos homens armados e de,cavalos, fome- 

ácidos pelos holandeses (Medeiros Filho 1984: 53 ,132 ; Puntoni 2002: 
125), Perseguidos pelos colonos que queriam se tornar donõs de suas 
terras para iniciar a criação de gado e escravizá-los, delas foram expul
sos pelos bandeirantes (Portalegre et a i ,  1994:157-158). Muitos índios
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teriam se refugiado primeiro nas montanhas, nas chãs ou sopés das 
serras, nas cabeceiras ou nas nascentes dos rios para fugir do inimigo, 
deslocando-se, cada vez mais, para o interior (Jofilly 1977:118).193 Por 
exemplo, os índios cariri, originários de uma região próxima ao Seridó,' 
na serra da Borborema, fugiram para o Ceará, onde deram o seu nomé- 
aos cariris Novos, região montanhosa e relativamente, fértil que foi 
ocupada, efetivamente, só no século XIX pelos colonos (Albuquerque - 
1989: 84). Os canindé fugiram da região do Seridó, supõe-se, no início;, 
do século XVIII (Macedo 2002: 49).

Cem anos depois da conquista, os conflitos prosseguem. Os- 
índios refugiados no sertão fazem saques no litoral e nas fázendas. A 
dificuldade em adquirir escravos de origem africana explica também 
a caça ao homem interditada pelo decreto do Marquês de Pombal, em:. 
1757 (Portalegre et a í ,  1994:156-158).194 Enfim, até a segunda metade- 
do século XVIII assiste-se a guerras incessantes contra as populações; 
indígenas que moravam na ribeira do rio São Francisco e no interior 
da Paraíba e Rio Grande do Norte. Mesmo sendo constantes os ata
ques, com perdas humanas incalculáveis, podemos supor que alguns - 
grupos mantiveram-se organizados até o século XIX. Em 1818, encon 
tra-se um rastro de índios selvagens entre o sertão da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte, no Poço de Cedro, nas cercanias do rio Piranhas; 
em 1866, índios carnijó do interior de Pernambuco são mobilizados e 
forçados a participar da Guerra do Paraguai (Albuquerque 1989: 92, 
Medeiros Filho 1984: 30). Outros movimentos de resistência organi
zada podem ser constatados nas antigas missões, ao longo do século- 
XIX: em 1824, índios de Extremoz, vila situada ao norte de Natal, que 
viviam em regime de semiescravidão, ameaçam atacar a capital da pro-' 
víncia, e em 1855 é a vez de Vila Flor, antiga aldeia indígena situada no 
sul do estado. Antigos escravos e homens livres, entre os quais poFe- 
ria haver índios, se mobilizam contra a decisão do governo da provín-

193 Em 1718, o governador da Paraíba cede aos índios xucuru, da nação cariri, a ses
maria de Boa Vista que se encontra entre as cidades de Teixeira e Monteiro, na Paraíba. 
Essa sesmaria é a prova do reconhecimento da ajuda contra o levante de outros índios 
(Jofilly 1977 :3 9 7 ).

194 A proibição da escravidão aos índios corresponde à saída dos jesuítas (1759), 
porém a escravidão indígena ou a semiescravidão foi a principal forma de trabalho no 
RN e perdurou até 1798 (Monteiro 2 0 0 2 :1 1 3 ).
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;ia de decretar trabalho forçado para a população desempregada do 
»stado (Monteiro 2002: 147; 187). Encontramos, também, registros 
ié batismo de índios ao longo do século XIX, no Seridó e no litoral: no 
ferreiro Torto, em Guanduba, Extremoz, Jundiá, Sâo José (Mipibu), 
São Gonçalo e "nos Barreiros", hoje município de São Gonçalo, perto 
dè Natal (Macedo 2002; Portalegre et a í ,  1994: 174-180). Assim, só 
um estudo cuidadoso e sistemático das fontes primárias permitirá 
oferecer uma versão da história diferente daquela que é ensinada, até 
Üoje, nas escolas potiguares.

No sertão do Rio Grande, onde viviam os tarairiú, jenipapo, 
cànindé, paiacu, cariri, icó e pega, encontramos algumas comunidades 
dè caboclos e coletamos memórias de uma presença indígena recente 
(Cavignac 1994, 2005; Guerra 1985: 8; Faria 1980: 60).195 196 * Detentores 
de um conhecimento específico em relação à natureza, os descenden
tes dos caboclos bravos transmitem uma memória genealógica dife
renciada, vencendo o esquecimento apesar dos séculos de repressão, 
Õs marcos da memória indígena encontram-se, com frequência, na 
paisagem, mediante as pinturas rupestres, os cemitérios, a toponí
mia -  sobretudo no que diz respeito aos rios, montanhas e outros aci
dentes geográficos que indicam um território ocupado por indígenas: 
Rio dos índios, Cova do caboclo, Sitio tapuio ou serra da tapuia. Há 
também inúmeros registros no vocabulário designativo de plantas 
naturais e cultivadas, nas receitas culinárias.198 no artesanato, medi
cina popular, crenças, conhecimento da natureza etc., nas técnicas de 
caça ou pesca; elementos que não deixaram de se transformar ao longo 
dos séculos e que se constituíram numa cultura autóctone que integra

195 Por'èxemplo, a família Miranda, no município de Caraúbas, que, estranhamente e 
apesar da autodenominação, reconhece uma ancestralidade portuguesa e não indígena 
(Carvalho 1983; Brito 1988 :41-45). Existem registros orais de grupos que têm uma ori
gem cabocla e, ao mesmo tempo, negra, tal como verificamos em Boa Vista dos Negros 
(município de Parelhas), no Riacho dos Angicos, na comunidade dos Negros do Riacho, 
município de Currais Novos, e em Gameleira, no município de São Tomé (Assunção 
1988: 26-42, 132; Brito 1988 :19-28). Há outros casos semelhantes em Pernambuco, 
èm Conceição das Crioulas e na serra do Umã, no município de Carnaubeira da Penha 
(Arrutl 1997; Grünewald 1997 :117 ; Souza in: O’Dwyer 2002:126).

196 Podemos destacar, em particular, as que utilizam o milho e a mandioca, como a
tapioca, o beiju, pirão, macaxeira, assim como iguarias à base de crustáceos, peixes e
animais silvestres ainda bastante apreciados durante os dias de festa.
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influências diversas (Pavão 1981: 307).197 Assim, ao lado das poucas': 
comunidades que assumem o designativo de índios, temos a referência: 
difusa, porém constante, a nomes, técnicas, hábitos e receitas indígés: 
nas, tanto na paisagem natural como na cultura local. Se, para a maior* 
parte dos habitantes do Rio Grande, a questão indígena pertence atíí 
passado, os afrodescendentes, que foram sistematicamente invisihiíw 
zados, hoje parecem ocupar a cena da discussão étnica.

Os negros

Como os índios, os africanos trazidos pelos portugueses apare
cem pouco na historiografia e nos raros ensaios etnográficos produzi
dos sobre o Rio Grande do Norte. Aliás, esta constatação pode ser gene
ralizada para o resto do país, até os anos 1990 (Brasileiro 8t Sampaio 
in 0 ’Dwyer 2002: 84; Ferretti 1995: 96); tradidonalmente, os estu
dos foram direcionados para as populações urbanas e privilegiaram os 
aspectos religiosos.198 No momento em que foram produzidas as pri
meiras monografias, seguindo a linha dos estudos de comunidade, os 
autores insistiam em ressaltar a coesão social e a homogeneidade cul
tural dos grupos estudados. O tecido comunitário fechado e centrado- 
ainda evocado pelo uso do termo remanescentes de quilombos -  servia 
de modelo explicativo e o isolamento dos grupos era visto como sendo 
natural e não como fruto de uma segregação racial, com fundamentos 
socioeconômicos. Se, desde essa época, os estudos sobre as comunida
des de afrodescendentes têm se multiplicado no Brasil, são poucas, no 197 198

197  É possível verificar marcas de uma presença indígena na toponímia do Rio 
Grande do Norte: Igapó: mata cheia de água; Açu: grande; Potengi: rio dos camarões, 
Cunhaú: bebedouro, aguada das mulheres; Upanema: água má; Mipibu: o que surge 
(fonte do rio), Itajá, Itaú: Ita: pedra etc. (Cascudo 1968b).

198 Nosso objetivo, aqui, nâo é o de fazer uma revisão da ampla bibliografia sobre:
o assunto, mas apresentar dados para refletir sobre a ausência dos afrodescendentes 
na representação do passado e na historiografia local. Para uma revisão dos estudos 
realizados, ver Boyer (2002: 161) e Ferretti (1995: 40-74) para os estudos sobre o 
sincretismo religioso afro-brasileiro. , .
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entanto, as monografias tendo como cenário o Rio Grande do Norte 
(Assunção 1988; Silva 2003).199

O problema da ausência de uma memória histórica provocada 
por uma aculturação forçada ou uma miscigenação secular, aliado à 
idificuldade em assumir uma identidade diferencial, encontra-se colo
cado nos mesmos termos para os grupos rurais, sejam eles caboclos 
ou negros. De maneira geral, os negros silenciam a história -  não tão 
remota -  da escravidão, para enfatizar a luta pelos direitos da ocupa
ção imemorial do território, afirmando, assim, sua autoctonia. Longe 
de se apresentarem como vencidos, podemos constatar que, de um 
modo geral, os marcos memoriais dos grupos são positivos -  segundo 
a versão nativa da história, a terra e a liberdade foram compradas 
(Grunewald 2001b: 104). Assim, contradizendo o senso comum e a his
toriografia tradicional produzida sobre os descendentes dos escravos 
africanos, o grupo afirma sua legitimidade a partir da aquisição legal 
do território e do estatuto de liberto dos seus ancestrais.200 Porém, a 
ênfase na monetarização e no processo de constituição da identidade 
coletiva esconde uma realidade que alguns historiadores começam a 
descobrir, a saber, os diferentes estatutos que os escravos e os libertos 
conheceram ao longo dos séculos em que perdurou o regime escravo
crata (Mattos 1985; Macedo 2007). Os arquivos do passado colonial 
e da história mais recenté ficam para ser investigados pelos estudio
sos com interesse na questão étnica, pois, tal como acontece no sul do 
Brasil, a escravidão do Rio Grande é apresentada como um fenômeno 
marginal devido à “presença rara, inexpressiva ou insignificante" dos 
escravos e à “ausência de um grande sistema escravista voltado para a

199 À ausência de trabalhos acadêmicos sérios, a dispersão das fontes, a dificuldade 
de acesso aos trabalhos acadêmicos -  muitos deles não foram publicados -  soma-se 

. à discrição dos autores que temem em divulgar suas pesquisas, revelando o caráter 
(marginal das mesmas.
200 Durante a pesquisa histórica realizada em 2007 para elaboração do relatório 
antropológico sobre Boa Vista dos Negros (convênio INCRA/UFRN, 2007), no 

'iiiunicípio de Parelhas, encontramos um inventário datado de 1856, onde consta, 
■i'entre outros bens, uma “parte de terra” em Boa Vista. Foram encontrados, também, 
(registros de compra de terras, firmados em 1889  e 1896, entre ancestrais dos atuais
■ quilombolas; quando confrontados à memória oral, os documentos atestam uma pre-
■ sènça continua do grupo no local e mostram a existência de famílias de libertos antes 
; da Abolição.
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exportação" e às “relações mais democráticas e igualitárias [...] decote 
rentes, sobretudo, do modelo econômico implantado e de um mené- 
contingente de escravos tal como em anteriores áreas de exploração; 
colonial” (Leite 1996:40). ; r|

A revisão crítica da historiografia local torna-se cada vez mais 
urgente, pois, mais uma vez, a questão da alteridade é recoberta por 
um véu ideológico tenaz.201 Assim, devemos nos contentar com-ds 
poucos registros a que tivemos acesso e com as informações coletadas 
recentemente, antes de querer propor uma síntese crítica orientada 
para a questão étnica.

Escravos no Rio Grande do Norte? A história em pedaços

Apesar de existir uma variação enorme sobre a estimativa do 
número de africanos transplantados para o Brasil e de não termos 
estudos sintéticos sobre a questão em nível local, os legados de utríá 
sociedade escravocrata são perceptíveis até hoje.202 Não é necessário 
realizar um estudo estatístico para constatar uma distribuição espadai 
desigual das “pessoas de cor” nas cidades brasileiras que, geralmente; 
moram nos subúrbios e ocupam posições subalternas. A capital do Rio 
Grande não foge à regra: uma favela dà zona norte da cidade tem como 
nome África e é também referida, no carnaval, por ter um animado 
bloco de índio! Mais uma vez, para visualizar o lugar reservado aos 
descendentes de escravos na história e na representação do passado 
do Rio Grande do Norte, parece necessário cruzar as referências da 
história oficial com os discursos orais. Assim, reunindo as informa
ções de que dispomos sobre a presença escrava no estado, tanto nas 
fontes históricas quanto nos registros produzidos ao longo dos séculíf

201 Como no caso dos índios, Câmara Cascudo faz afirmações contraditórias;às 
vezes, ele reconhece a existência de escravos sertanejos, outras, não (Cascudo 1955: 
45-50).

202 Estima-se em mais de um milhão e duzentos mil o número de escravos trans
plantados para o Brasil (Linhares 1990: 21; Silva 1986: 49). Vânia Fialho de Paiva 
e Souza afirma que o número de escravos no sertão foi maior do que se pensava. 
Segundo estudos recentes, havia, no sertão do Pernambuco, mais de 60% das fazendas 
que utilizavam mão de obra escrava (0'Dwyer 2002:. 137).
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-  dados transcritos por historiadores locais fizemos um primeiro 
registro das comunidades já  conhecidas, na tentativa de compreender 
.como os habitantes do Rio Grande do Norte se posicionam em relação 
à sua história.203

Um trabalho aprofundado e sistemático sobre os documentos 
que teriam escapado à destruição oficial precisa ser feito no sentido 
de esclarecer a presença de populações de origem africana no estado, 
examinando, em particular, o qístatuto do escravo e a presença de 
libertos ao longo dos séculos dá colonização.204 Podemos nos arris
car a traçar um esboço da história da escravidão no estado, apesar 
dá ausência de pesquisas consolidadas. Os primeiros escravos, pro
venientes de Pernambuco, entram no Rio Grande do Norte a partir 
da segunda metade do século XVII, ficando, porém, concentrados 
nas zonas açucareiras que, até o início do século XIX, estavam restri
tas à região litorânea que hoje abrange os municípios de São José do 
Mipibu até Canguaretama e o vale do Ceará Mirim (Andrade 1990: 
24; Cavignac et al., 2006; Cascudo 1955; Medeiros 1978: 88-89).205

203 Os estudos realizados para elaboração de relátorios antropológicos (convênio 
UFRN/INCRA) já estão suprindo essa lacuna. Já  há dados para, pelo menos, seis 
comunidades: Acauã, Boa Vista, Capoeira, Jatobá, Macambira, Sibaúma.

204 Estudos históricos consistentes sobre a pre.sença escrava no Seridó estão sendo 
desenvolvidos; ver Macêdoí.998 e 2007; Macedo 2000.

■•205 Encontramos os primeiros escravos no Rio Grande, em 1598, em Natal (Santos 
1994: 83-94). No início do tráfico, os escravos do Rio Grande foram primeiramente 
importados da África (Angola, Congo, Guiné) -  via Recife (Monteiro 2002: 116). 
Intêressante notar que encontramos escravos recebendo terras desde o século XVI no 
local que hoje é Carnaúba dos Dantas (Macedo 2002). Segundo os Oficiais da Câmara 
de Natal, havia 100 escravos para toda a capitania, em 1695 (Portalegre et al, 1994: 
-129). Encontramos escravos nos muhicipios com cana de açúcar, no litoral sul, onde,
■ èm 177, estavam localizados 22 dos 27 engenhos e engenhocas existentes: São José 
do Mipibu, Goianinha, Canguaretama (engenho Cunhaú), Vila Flor, Estremoz, Coité 
(hoje Macaiba, onde havia o engenho Ferreiro Torto), Arês, São Gonçalo e Ceará

; Mirim. Assim, os engenhos importantes estavam situados nas regiões de Ceará-Mirim 
: e Canguaretama (Medeiros Filho 1993; Monteiro 200 2 :1 7 -9 4 ). Mais tarde, nos mea
dos do século XIX, houve um crescimento da produção açucareira, ainda concentrada 
quase exclusivamente no litoral sul do estado (Andrade 1990: 24-34). É interessante 
tiotar que são as antigas vilas e aldeamentos jesuítas que recebein o maior número de 
escravos, No final do século XVI estima-se que havia 20 .000 escravos trabalhando em 
120 engenhos no Nordeste, concentrados, principalmente, nas cidades de Recife (PE), 
Salvador (BA) e São Luís (MA) (Pavão 1981: 41). Bm meados do século XVII, com a 
presença holandesa, o tráfico negreiro no Nordeste aumenta e, com ele, a formação 
dos quilombos (Puntoni 1999 :150-151 ; 157; 171-172).
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No inicio do Período Colonial, encontramos registros de negros livres 
servindo no exército português (Puntoni 2002 :128).206 Somente dois 
séculos mais tarde, uma outra onda de população escrava, proveniente 
do Maranhão, desembarca nos portos do litoral norte do estado pars 
trabalhar nas salinas de Macau, Areia Branca ou em Mossoró (Lima 
1988: 20; Medeiros 1978: 93; Santos 1994: 81). No Seridó, é pre. 
ciso esperar o século XVIII para encontrar os primeiros vestígios de 
escravos trazidos de Pernambuco para auxiliar os fazendeiros na criai 
ção do gado ou colheita de algodão, como ocorreu em Serra Negra d| 
Norte, Timbaúba dos Batista e Ouro Branco (Santos 1994: 83-94), 
Logo depois, quando o algodão conhece uma fase próspera e o açúcat 
tende a declinar, o setor algodoeiro emprega os escravos no agreste é 
no sertão. O período entre o final do século XVIII e o início do séculc 
XIX corresponde àquele em que a sociedade do interior conhece uma 
prosperidade relativa -  pelo menos em relação ao litoral potiguar -  é 
o país inteiro absorve um significativo aporte demográfico com a che
gada de novos colonos, sobretudo originários do norte de Portugal é 
outras regiões da Europa, e com o aumerito do tráfico negreiro, desta 
vez para o sul do país (Andrade 1990; Cavignac 1994:197-204; Dantais 
1961:9 ; Lima 1988:74; Linhares 1990:92; Macedo 1998; Pavão 1981: 
26 e 56-62).207 À época, registra-se um crescimento significativo dá 
população negra no Ceará e na Paraíba, e, cada vez mais, se encontram 
libertos (Figueiredo Filho 1969:318; Oliveira 1988:103). Esse mesmo

206 Há registros de incorporação de negros ao exército dos janduí e de roubo do 
negros, pelos mesmos, aos portugueses, durante a expedição de William Lambertz: 
em 1645 (Puntoni 1 9 9 9 :1 7 0 ). A tropa de 1.400  homens liderada por Henrique Dias, 
em 1646, na guerra da restauração pernambucana, tinha recrutas de origem diversa; 
sem que quase nada seja conhecido das especificidades de cada grupo: índios, tapuias; 
negros, minas, mamelucos etc. (Puntoni 1999 :1 6 7 ; Puntoni 200 2 :5 8 ; 136). Em 1695, 
no auge da Guerra dos bárbaros, “na capitania havia mais de 500 homens, entre bran
cos e índios, e mais de 100 escravos, todos aptos para a guerra” (Portalegre 1994 :129)

207 Entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, o interior dc 
estado se organiza efetivamente, dos pontos de vista administrativo e religioso. C 
indício da penetração e instalação das populações é a nomeação de padres titulares 
que acontece em 1748 para Caicó e, após 1850, para as outras cidades do Seridó (Sales 
1 990 :25 -54). Neste período, são construídas estradas, cidades importantes nascem í 
alguns municípios se emancipam (em 1788, Vila Nova do Príncipe -  Caicó Vila Novs 
da Princesa -  Açu); são criadas as primeiras freguesias do Seridó: em 1835, a de N 
Sra. da Guia (Acari), e em 1855, a de N. Sra. da Conceição (Jardim do Seridó) (Augustc 
1 9 5 4 :1 3 2 ; Azevedo 1 9 62-63 :32 ; Dantas 1918; Medeiros 1985: 25-26).
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mo cimento pode ser notado também no Rio Grande, cuja população 
escrava, até o início do século XIX, estava concentrada no litoral, e, 
depois, no interior, disseminada ou agrupada nas proximidades de Açu, 
Apodi -  Portalegre, Pau dos Ferros -  e no Seridó, em Caicó e Jardim do 
Seridó, trabalhando, sobretudo, no cultivo de algodão (Cascudo 1955:

' 45-50; Santos 1994); este movimento é explicado, em parte, pela crise 
na produção de cana-de-açúcar, a partir da segunda metade do século 
XIX (Mattos 1 9 8 5 :137).20á

Nas montanhas mais úmidks, onde havia engenho de açúcar, 
s&has planícies, cujas plantações de algodão conheciam uma relativa 
prosperidade, os escravos eram mais numerosos do que em outros 
lugares.208 209 Em meados do século XIX, com a reorganização da econo- 
mia em tomo do açúcar e do algodão e o fim do tráfico negreiro, pode
mos pensar que, cada vez mais, a mão de obra se concentrou no litoral. 
As grandes secas do final do século atingem, de maneira radical, a eco
nomia sertaneja, diminuindo, de maneira significativa, a população 
escrava que estava sendo encaminhada para o Sudeste, nas plantações 
de café (Andrade 1990; Medeiros 1978: 93; Monteiro 2002:165-68 e 
191-193). Desde 1840, momento em que se inicia o tráfico interpro- 
vincial para o Sul cafeeiro, principalmente após o período das grandes 
secas do fim do século XIX, o Nordeste é privado de grande parte da 
sua força de trabalho. Se as grandes plantações do Sudeste tiveram o 
recurso de uma mão de obra de imigrantes provenientes da Europa, 
elas se aproveitaram também da desestruturação da sociedade colonial 
do Nordeste, recebendo os escravos sertanejos vendidos por fazendei
ros falidos (Dantas 1941; Garcia 1989: 28; Monteiro 2002:191-193). 

í Frente à amplitude do fenômeno migratório e dos movimentos pró- 
-abolicionistas, apoiados pela Inglaterra, nasce, em 1881, a reivindica-

208 No século XIX, os escravos nascidos no Brasil eram em maior número: assim, 
cm 1823, no testamento de Dona Antônia Josefa do Espírito Santo Ribeiro, viúva do 
cel. André de Albuquerque Maranhão, dos 154 escravos, apenas è3  tinham nascido na 
África -  60 vinham de Angola, 2 do Congo e 1 da Guiné (fula) (Medeiros Filho 1993: 
55). Para a comunidade de Boa Vista, situada no município de Parèlhas, encontramos 
registros de óbitos de pessoas que haviam nascido no local em meados do século XVIII.

209 Paulo Pereira dos Santos (1994: 82) nota uma presença significativa de agru- 
■ pamentos de escravos fugidos na fronteira do estado com o Ceará, nos municípios

de José da Penha, Marcelino Vieira, Riacho de Santana, Doutor Severiano, Pau dos 
Ferros, Encanto, Água Nova, Francisco Dantas e Pilões.
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ção para cessar o tráfico interprovindal de escravos (Ballet 1981:119-' 
125; Monteiro 2002:165-169). Estima-se que, até 1884, a populaçlc 
servil representava em torno de 10% da população total do Nordeste? 
e do Rio Grande do Norte -  número que diminui até a Abolição (Ballet 
1981 :243 ; Mattos 1985:24). Finalmente, e apesar da falta de estatís
ticas confiáveis, pode-se supor que havia mais escravos na Paraíba e 
em Pernambuco do que no Rio Grande do Norte ou no Ceará, porque, 
ao contrário das duas primeiras províncias, as últimas não eram zonas 
açucareiras significativas, representando menos interesse econômico. 
Nestes fatores históricos e na reconstituição, a posteriori, dos eventos 
encontra-se, provavelmente, a origem do apagamento de um fenô
meno importante na história regional que informa sobre as posições 
ideológicas ambíguas dos estudiosos em relação à escravidão.

Na tentativa de reunir informações acerca da presença escrava 
no sertão do Rio Grande do Norte, constatamos que, ao longo dos 
séculos, a situação das populações envolvidas no processo colonial é 
movediça e muito mais complexa do que podemos imaginar. No ser
tão, verificamos que o número de escravos varia em função das secas e 
das mudanças ocorridas na economia local: entre 1860 e 1870, deseri- 
volve-se a produção algodoeira até os anos 1940 (Cascudo 1955: 380- 
382 e 838; Mattos 1985: 133-146; Takeya 1985: 30). O número de 
escravos cresce em toda a província até o final do século, com algumas; 
variações. O contingente escravo fica relativamente estável até depois; 
da promulgação da Lei Áurea. Reunimos os poucos estudos que apre? 
sentam números de escravos no quadro a seguir:

Data Número de eScraV Ss '  ' Número de escravos 
no Sendo

1811 8.072
6.116

[12.363 negros - 6.247 livres]

1819 8.109 -

1820 9.109 -

1835 10.240 -

1844 23 .467  ou 18.1S3 -

1855 2 0 .244  ou 3.000 2.179
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f l 8 7 0 24.236 -

( Í872 23.379 ou 13.484 2.624

11 8 7 3 10.282 1.969

i • 1881 9.367 1.905

1; 1882 9.109 1.298

1883 8.807 1.160

: 1884 7 .627  / 885

1887 2.161 -

1888 3.716  ou 482 132

Quadro 1 -  População escrava -  Rio Grande do Norte e Seridó (1811-1888).510

Diante das variações constatadas nas diferentes fontes consul
tadas, fica difícil saber qual era o número exato de escravos deslocados 
para o Rio Grande do Norte, seus destinos e suas vivências. Porém, 
a leitura dos trabalhos já realizados e a consulta às fontes primárias 

; indicam que, desde o período colonial até a promulgação da Lei Áurea, 
há uma presença constante de escravos na capitania do Rio Grande.

O interior do Rio Grande do Norte, sobretudo as regiões de Açu 
e de Caicó, concentrava um grande número, geralmente empregados 
na agricultura a na criação de gado (Lima 1988: 22).210 211 Até a Abolição, 
o Seridó detinha 27,3% dos escravos do Rio Grande do Norte, número 
significativo para uma região que C. Cascudo descreveu como sendo 
totalmente branca (Mattos 1985: 136-138).212 O primeiro levanta
mento dos dados disponíveis leva a pensar que o Seridó possuía um 
número elevado e constante de escravos, desde o final do século XVIII.

210 Há variações significativas do número de escravos, segundo as fontes. Çf, Augusto 
1954:13; Lima 19 8 8 :2 0 -2 1 ; Macedo 2 0 0 5 :4 6 ; Matos 1985 :136-138 ; Monteiro 2002: 
1 3 1 ,1 5 6 ,1 9 2 ; Santos 1 9 9 4 :8 3 .
211 Há registros de escravos estabelecidos no interior, em 1811, por local (Açu: 
1221, Apodi: 1073; Caicó: 871, Pau dos Ferros: 496, Portalegre: 100 (Santos 1994; 83). 
Citando A. Tavares de Lyra, Denise Mattos Monteiro (2 0 0 2 :1 4 7 ) apresenta Tomás de 
Araújo Pereira, presidente da província em 1824, como um grande proprietário de ter
ras e de escravos indígenas em Acari e em Extremoz.
212 Em 1883, Mossoró alforria seus 50 últimos escravos. Natal, em 1888, libera 30  
escravos (Medeiros 1 9 78 :95 -96).
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A imagem do escravo, no Nordeste, é tradicionalmente assdí 
ciada ao engenho de açúcar. O interior do país, mais pobre, organi
zado em torno da criação de bovinos, parece vazio de população servil! 
Porém, não obstante a escravidão seja tradicionalmente apresentàdí 
como um fenômeno secundáriq no Rio Grande do Norte -  os navios 
negreiros não aportavam em Natal e os escravos eram importados dos 
outros estados - ,  havia escravos também no interior (Medeiros 1978: 
88-93; Mattos 1985). Mesmo tratando-se de um fenômeno numerit 
camente menor em relação ao litoral ou a outras regiões do Nordeste,' 
não devemos negligenciar a importância da população escrava para 
a organização da sociedade e da economia no interior (Portalegre et 
a l ,  1994 :18 ; Santos 1994: 82-84).213 Para o Seridó, aparentemente o 
número de escravos por propriedade não ultrapassava trinta peças e; 
de um modo geral, para as últimas décadas do século XIX, essa rela
ção não era superior a cinco (Guerra 1989:116 ; Mattos 1985:133). 0  
inventário de dona Antônia Josefa do Espírito Santo Ribeiro, viúva do 
coronel André de Albuquerque Maranhão, dono do engenho Cunhaú è 
de outras muitas propriedades, constitui uma exceção: dos 154 escté  
vos que constavam, apenas 17 se encontravam nas fazendas de criação 
situadas no sertão, alguns dos quais eram velhos, aleijados ou muito 
doentes (Medeiros Filho 1993:62-3).

Raros são os estudos que fazem referência à liberdade relativa 
usufruída por escravos, com profissão ou renda que permitisse com
prar uma carta de alforria. Da mesma forma, encontramos inventários 
de libertos que tinham propriedades, gado e dinheiro (Cascudo 1985; 
Macedo 2000; Mattos 1985; Macedo 2007).214 Assim, mesmo seridc 
impensável não lembrar a escravidão quando se estuda a realidade do 
Nordeste colonial, as regiões não açucareiras -  como o sertão -  pare-

213 Em 1704, os oficiais da câmara de Natal pedem ao rei que os padres da com 
panhia de Jesus, responsáveis por duas aldeias do Rio Grande, "repartissem os índio: 
delas entre os moradores, para pescarem e outros para conduzirem o gado à capite 
nia de Pernambuco visto que não possuiam escravos para fazerem estes serviços' 
(Portalegre et al. 1994 :1 3 8 ).

214  Há registros que mostram que alguns escravos gozavam de uma certa autono 
mia. Da mesma forma, em regiões vizinhas, há casos em que o escravo teria feito un 
acordo com o proprietário arruinado para trabalhar mais e não ser vendido (Almeidí 
in: 0 ’Dwyer 2 0 0 2 :6 4 ).
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ciam ficar à margem do processo escravocrata. Porém, sâo duas cida
des do interior potiguar -  Mossoró e Açu -  que são apresentadas como 
as primeiras a investir no movimento abolicionista e a libertar os seus 
escravos (Monteiro 2002: 205). De novo, a versão da história oficial e 
os registros orais entram em contradição e se reencontram na negação 
de um passado pouco glorioso.

Escravos foram contabilizados, ao longo do século XIX, sobre
tudo nos inventários dos cartórios e registros da Igreja: além dos 
censos, os livros das paróquias são as principais fontes de pesquisa, 
contendo dados preciosos sobre o número de escravos e negros liber
tos -  nascimentos, batismos, casamentos e óbitos. 21S Nas igrejas, 
podem ser consultados também os arquivos das irmandades compos
tas por escravos. As irmandades do Rosário, localizadas notadamente 
no Seridó e nas regiões circunvizinhas da Paraíba -  e que estão ativas 
ainda hoje são uma das provas mais tangíveis da concentração de 
uma população negra, agrupada em comunidades organizadas e soli
dárias, em regiões tradicionalmente voltadas para a criação bovina 
(Lamartine 1965: 69-80; Lima 1988: 72-75).216 Os testamentos e os 
inventários, por sua vez, contêm informações sobre o número de escra
vos por propriedade, a existênda de devoções ou práticas religiosas e 
um pouco da vida dos indivíduos benefidados pelas cartas de alforria. 

f.Einalmente, a ocorrência de conflitos é registrada em processos judi
ciais, documentos que começam a ser investigados, sistematicamente. 
Reunidas, as fontes apontam para uma população escrava significativa 
ao longo do período colonial, e atestam a presença contínua de grupos 
étnicos que se confrontam com fazendeiros, essencialmente por moti
vos ligados à ocupação das terras. Elas também revelam a importância 
das redes.de sociabilidade, e dos modos de organização social específi
cos, sejam religiosos, familiares ou políticos.217

215 O estudo exemplar de Maria Regina Mendoça Furtado Mattos (1985) trata, 
entre outros assuntos, da presença escrava no Seridó a partir de 1850.

216 Sobre o assunto, ver Macedo 2002.

.217 Na versão eletrônica do artigo, elabora-se uma pequena análise sobre exemplos 
de escravidão no Seridó dò século XIX.
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O passado enterrado

No Rio Grande do Norte, muitos grupos podem, com toda a legk 
timidade, acionar uma ou outra identidade: a redescoberta de uma his
tória coletiva é antecipada, em muitos casos, por uma tomada de cons
ciência individual. De um modo geral, os emblemas culturais escolhidos' 
pelos afrodescendentes e descendentes das populações indígenas nas 
suas práticas rituais, comumente denominadas brincadeiras, sejam 
elas ligadas ao carnaval ou a festas de santos, são modos de afirmação 
de uma identidade diferencial e uma consciência histórica que têm difi- . 
culdade em se tornar visíveis.

índios e negros ocupam um lugar interessante nas represen® 
ções do passado, no imaginário coletivo, sendo marginalizados do pónto- 
de vista da sua atuação nos espaços geográfico e social. Essas comu 
nidades que vivem, geralmente, em ambientes rurais -  ou que foram 
absorvidas recentemente pelo mundo urbano - , praticam atividades 
geralmente ligadas à agricultura e criação de animais, e são inseridas 
na economia da região onde comercializam seus produtos nas feiras 
livres. Apesar das dificuldades econômicas, tentam conservar a terra, 
em que vivem, o lugar onde está “enterrado” o passado, muitas vezes o 
único bem que possuem: espaço ainda habitado pelos ancestrais e espí
ritos sobrenaturais.218 Mesmo quando são reconhecidos pela população 
vizinha como índios, negros ou caboclos, é interessante observar que 
eles nem sempre se autoapreendem como são designados. Apareceria 
aí a marca da sua maior resistência? Ao observar as danças dramáticas 
ensaiadas ritualmente e ao apreender a visão que essas comunidades 
têm de si, através das narrativas produzidas, a questão da identidade 
étnica ressurge, reforçada pela perspectiva do estudo das representa
ções simbólicas. Quando os índios ou os negros “misturados” (Oliveira 
1998) declinam suas genealogias, contam histórias de botijas, dançam 
forró ou cultuam um santo católico, eles fazem escolhas identitárias e 
ensaiam uma mobilização política, retomando elementos que perten
cem a uma tradição compartilhada. Um amplo campo de pesquisa se 
abre para os historiadores e os antropólogos...

218  É o caso do cemitério indígena no sítio Ermo, em Carnaúba dos Dantas (As cru
zes), onde são realizadas preces e devoções.
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