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RESUMO:

Este artigo tem como objetivo tornar conhecida a história do processo de ocupação populacional do
Território do Alto Sertão Sergipano, situado na porção noroeste do Estado de Sergipe e margeado pelo Rio
São Francisco. A intenção é refletir em torno das ações desencadeadas na ação colonizadora implicando
nas formas de sobrevivência da população aí alocada. As atividades econômicas aí desencadeadas foram
principalmente a pecuária e a agricultura, que mesmo em condições edafoclimáticas complexas, sempre
recebeu incentivos do poder público, mesmo na contemporaneidade. Os procedimentos metodológicos
usados para a construção desse artigo foi a revisão bibliográfica e o resultado de várias discussões
estabelecidas na disciplina Geografia de Sergipe, dos Cursos de Geografia da UFS, Campus de São
Cristóvão, concluindo-se que, apesar de toda a problemática enfrentada por àqueles que ocupam este
território, incluindo as perdas de população para outros estados e também outros territórios, as políticas
públicas instituídas têm incentivado uma nova forma de reposição dos seus quadros, criando condições de
sobrevivência para todos.

Palavras chaves: ocupação – população – políticas públicas

RESUMEN:

Este artículo pretende dar a conocer la historia de la ocupación de la población del Territorio de Alto
Sergipe, situado en la parte noroeste del estado de Sergipe y bordeada por el Río San Francisco. La
intención es reflejar alrededor de lãs formas de supervivencia de la población allí. Las actividades
económicas que había desencadenado principalmente la ganadería y la agricultura, que incluso en el
complejo suelo y condiciones climáticas, siempre recibe incentivos del gobierno, incluso en tiempos
contemporáneos. Los procedimientos metodológicos utilizados para la construcción de este artículo era
una revisión de la literatura y el resultado de varios debates en Sergipe Geografía, disciplina de la
Geografía de UFS, Campus de São Cristóvão, concluyendo que, a pesar de todos los problemas que
enfrentan los ocupar este territorio, incluyendo la pérdida de población a otros Estados y otros territorios,
políticas públicas impuestas han favorecido una nueva forma de repuesto de sus pinturas, creando
condiciones de supervivencia para todos.

Palabras clave: ocupación – población - public policy
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INTRODUÇÃO:

O início da ocupação do Território do Alto Sertão Sergipano, localizado na porção noroeste do Estado de
Sergipe, confunde-se com a história colonial desse Estado e por que não dizer com a história colonial
brasileira. Num primeiro momento, o processo da ocupação territorial deu-se em função dos movimentos
populacionais oriundos de dois focos: Salvador e Olinda, considerados centros açucareiros, que por causa
da necessidade de animais de tração e para o consumo, impulsionaram o deslocamento humano para o
Sertão à procura de terra para a criação de gado. Os rios e os caminhos abertos com o gado eram os
principais meios para estes deslocamentos durante o período colonial.

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

O presente trabalho tem como objetivo reconstituir um pouco da história colonizadora do Sertão do
Nordeste Brasileiro e do Território do Alto Sertão Sergipano, buscando entender os caracteres identitários
marcantes no seu processo de ocupação e na sua economia.

A metodologia desenvolvida corresponde a uma revisão da literatura local, regional e nacional envolvendo
a temática e também pesquisas empíricas sobre o Território do Alo Sertão de Sergipe. Os censos
agropecuários do IBGE foram utilizados com o propósito de investigar o processo evolutivo do sistema
produtivo no tocante às atividades econômicas que deram e dão sustentação à sobrevivência das
populações que se instalaram neste território, confirmando assim, sua história econômica.

REFLEXÕES TEÓRICAS EM TORNO DA TEMÁTICA:

O Baixo Curso do Rio São Francisco foi povoado basicamente através da pecuária, atividade de apoio,
inserida no ciclo da economia canavieira do Brasil Colonial, ao ponto de ser cognominado Rio dos Currais.
O contingente do rebanho bovino já era significativo em 1637, quando os holandeses decidiram invadir
Sergipe Del Rey, ultrapassando as margens do Rio São Francisco. Tais terras eram consideradas
estratégicas na defesa do espaço territorial que compunha o Brasil Holandês e assim, Sergipe constituiu-se
ponto de defesa de suas fronteiras, oferecendo-lhes ainda, gado e a possibilidade de encontrar minas de
ouro (TEIXEIRA DA SILVA, 1980). Segundo Vargas (1999):

Independentemente da conquista holandesa, a margem direita do baixo São
Francisco foi objeto de dois vetores de expansão da ocupação. O primeiro veio do
sul, pelos baianos da Casa da Torre, que avançaram para lá após a conquista de
Sergipe Del Rey em 1590 e, o segundo, veio do norte, pelos pernambucanos de
Olinda (p.34).

Tanto os baianos como os pernambucanos, continua Vargas (1999), encontraram dificuldades na ocupação
territorial, pois houve resistência por parte dos índios e dos negros que aí se instalaram. Sobre esse fato,
Santos e Andrade (1992) afirmam que no momento da arrancada para a posse do território sergipano os
holandeses destruíram engenhos e casas, abateram mais 3.000 cabeças de gado e outras tantas foram
transportadas para a margem esquerda do Rio São Francisco. Somente após a expulsão dos holandeses,
que ocorreu em 1647, o Vale do São Francisco passou a ser considerado efetivamente, como um marco
estratégico para o povoamento dos sertões. Para esses autores,

A Casa da Torre concorreu para povoar extensas áreas, recebidas como
sesmarias, ocupando-as com os rebanhos. Grande parte da terra sergipana ficou
envolvida nas centenas de léguas adquiridas pelos Garcia d’Ávila, que, desde o
primeiro representante e fundador em Tatuapara, se estenderam celeremente, a
partir de Itapoã até o São Francisco, enorme herança que deixara o velho Garcia
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d’Ávila ao falecer em 1609. Continuaram seus sucessores o gigantesco
empreendimento. Em Sergipe, foram os foreiros da Casa da Torre importantes
agentes de povoamento (SANTOS e ANDRADE, 1992, p. 22).

A importância da pecuária para a colonização é constatada em Andrade (1970; 2005) quando evidencia
que os mais variados utensílios domésticos e móveis eram feitos de couro, a ponto de serem chamados
por alguns historiadores de a “civilização do couro” e para exemplificar cita as portas das cabanas, camas
para partos, as cordas, o alforje para levar comida, a mala, a mochila para milhar cavalo, a peia de
prender cavalos, as bainhas das facas, a roupa de montar no mato, os bangüês para carregar sal, junta de
bois, etc. Nas leituras sobre a importância dessa atividade para todo o Sertão Nordestino, inclusive o
sergipano, Andrade (1970; 2005) deixa claro a força do gado na territorialização desse “outro Nordeste”
quando assim se manifesta:

As áreas maiores do pediplano são (...) ocupadas pelo gado bovino e caprino que
é criado solto, sem que se faça seleção racial nem arraçoamento. Aos animais
cabe fazer longas caminhadas à procura de água e de pastagem nos meses de
estio. O gado cria o homem aí, em lugar de o homem criar o gado, diz, com
muita propriedade famoso adágio popular (1970, p. 53).

E continua afirmando:

Pecuária que crescia de importância à proporção que se caminhava para o sul,
uma vez que essa era a atividade quase exclusiva na zona do São Francisco e no
território sergipano(...). A pecuária, indispensável tanto à indústria açucareira
como ao abastecimento dos centros urbanos então florescentes (séc. XVIII),
ocupava não só o Agreste e o Sertão, como até mesmo certos trechos da Zona da
Mata e do Litoral Oriental, sobretudo (...) e ao sul, nos vales (...) do São
Francisco e dos rios sergipanos (2005, p. 80).

Segundo Nunes (2006, p. 113), “a existência de barreiras salgadas nas proximidades do São Francisco
constituiu-se em fator decisivo para atrair os rebanhos para a região, em face da importância do sal à
alimentação dos animais”.

A pecuária foi o fator econômico chave a impulsionar a rápida arrancada do colonizador branco pelo
território sergipano. “Os pastos de Sergipe eram de bastante boa qualidade e os moradores começaram
logo a meter gado deles, e com tanta fartura que daí a poucos anos essa nova capitania abastecia de bois
os engenhos da Bahia até a de Pernambuco”, afirmou Varnhagem no século XVII. Felisberto Freire
concluiria que “antes do sergipano ser lavrador foi pastor”, o que é comprovado pelo autor dos “Diálogos
das Grandezas do Brasil” ao descrever, em 1618, a Capitania de Sergipe: “Coisa pequena, e só abundante
de gado, que naquela parte se cria em grande cópia”. (SANTOS e ANDRADE, 1992, p. 22).

Com a atividade pecuarista, a ocupação territorial da Capitania de Sergipe Del Rey deu-se a partir do
comando da casa da Torre, onde rendeiros, soldados, religiosos do clero, pessoas de representação na
capitania da colônia onde exerciam cargos de projeção – ouvidor, provedor, escrivão, alcaide, almoxarifes,
“nobre morador”, “homem de posses”, ou pessoas apenas buscando se estabelecer na nova Capitania -
tornaram-se os novos donos das terras tomadas aos silvícolas. Através da doação de sesmarias, Cristóvão
de Barros procurou completar a obra iniciada com a empresa militar, seguindo as diretrizes da política
colonizadora da metrópole (NUNES, 2006).

Portanto, a posse e a propriedade da terra resultaram, em todos os cantos da Capitania de Sergipe Del
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Rey, da simples doação, conforme diretrizes estabelecidas nas sesmarias, sem restrições de maior
importância que não fosse à obrigatoriedade de ocupá-la, iniciando assim, o processo histórico de
concentração de terras nas mãos de poucos, ou seja, ficando assim instituída a formalização dos
latifúndios, que marcam historicamente o Território do Alto Sertão Sergipano.

No tocante ao Estado de Sergipe, Vilar (1991) é categórico em afirmar que o gado passou a ser tributado
diretamente pela Coroa Portuguesa e já no século XVIII, a necessidade de produtos exportáveis orientou
uma nova forma de organização do espaço agrícola local. Os rebanhos foram recuando para terras de
domínio do sertão semi-árido, pressionados pela Carta Régia de 1710, que proibia a criação de gado numa
área até 10 quilômetros da costa e aí então o número de engenho multiplica-se e o peso das culturas de
exportação começavam a se impor.

A estrutura fundiária deste território favorece ao desenvolvimento da atividade pecuarista que merece
destaque, por ser historicamente, como foi evidenciado anteriormente, a grande atividade econômica do
homem sertanejo. Nesse contexto é que Vilar (1991) mais uma vez fala sobre a importância da atividade
pecuarista enquanto agente de ocupação do espaço regional e o reconhecimento da pecuarização como
fator de expulsão do homem do campo, apresentando uma grande preocupação de ordem social com a
problemática da concentração fundiária e com as relações de trabalho. É em Andrade (1982, p. 142) que
se observa a preocupação com a expansão da propriedade latifundiária, ressaltando que:

O sistema latifundiário vem mostrando através de quatro séculos uma grande
vitalidade e poder de conservação: latifundiários ainda detêm um grande poder
político ao lado do poder econômico integrado na própria estrutura da sociedade.

Ao final do século XVIII e início do século XIX o algodão ganha presença econômica no Nordeste Brasileiro.
Entretanto, boa parte da sua produção era consumida na própria região, pelas tecedeiras – atividade
artesanal exercida, sobretudo, por mulheres. A cultura do algodão foi também um importante fator do
trabalho assalariado no Sertão Sergipano. Segundo Santos e Andrade (1992, p. 32):

“A partir da década de 1860, a cultura algodoeira constitui-se num fator
importante para a ocupação dos espaços vazios do “hinterland” sergipano,
sobretudo em regiões atingidas pelas secas periódicas. Era uma decorrência da
Guerra de Secessão dos Estados Unidos (1862/1866), que afastou dos mercados
mundiais o maior fornecedor de algodão”.

Nos estudos de Nunes (2006) encontra-se a afirmativa de que o algodão é planta pouco exigente quanto
ao clima e ao solo, de cultivo pouco dispendioso, a não ser na época da colheita dos frutos quando
necessita mão-de-obra abundante, essa característica física do algodão colaborou fortemente para a
expansão da atividade, alcançando áreas tradicionalmente ocupadas pelas culturas de subsistência como a
mandioca, e já nos começos do século XIX aparecia em lugar destacado na pauta das exportações
sergipanas.

Com relação ao crescimento da cultura do algodão no Sertão, Andrade (2005, p. 151) afirma: “não só os
grandes proprietários, utilizando mão-de-obra escrava e assalariada cultivam-na, como também pequenos
proprietários, foreiros e rendeiros”. Esse contexto “mais democrático” da cultura do algodão, inclusive no
Sertão Sergipano, tornou essa cultura conhecida, segundo Felisberto Freire, como “cultura de pobre”.

Ainda com base em Nunes (2006) é possível afirmar que o algodão não teve importância na economia
sergipana até os fins do século XVIII. Os inventos no setor da indústria têxtil – a máquina de fiar, a vapor,
os descaroçadores de algodão, por exemplo – que marcaram os começos da Revolução Industrial Inglesa
na segunda metade do século XVIII, valorizaram o algodão como matéria-prima, crescendo em grande

Pág.4/8



escala sua demanda. A referida autora continua afirmando que:

Até 1755 um alvará proibia que fosse exportada para a Metrópole (Lisboa) grande
quantidade do algodão do Brasil, visando a impedir a concorrência que fazia ao
linho, a lã e à seda, elementos básicos da indústria têxtil lusa. Nessa data,
porém, o marquês de Pombal, dentro das medidas econômicas que tomou,
objetivando o desenvolvimento português para enquadrá-lo nas transformações
estruturais que aconteciam na Europa, revogou a proibição, tornando livre a
exportação do algodão para Portugal. A Guerra da Independência dos Estados
Unidos, o grande fornecedor de algodão às indústrias britânicas em plena
expansão, ocasionou a paralisação do abastecimento, o que levaria Portugal a
estimular a cultura algodoeira em suas colônias para suprir os teares ingleses
(NUNES, 2006, p. 165).

O surto algodoeiro dos fins do século XVIII e começo do século XIX teve, porém, pouca duração.
Consolidada a independência dos Estados Unidos e refeitos os laços econômicos com a ex-metrópole, bem
como normalizado o comércio internacional com o fim das guerras napoleônicas em 1815, as exportações
brasileiras de algodão diminuíram sensivelmente. A Província de Sergipe, o surto algodoeiro, trouxe a
retração do cultivo da referida planta, compensada pela valorização do açúcar e o aumento da demanda
no mercado externo. Na pauta das exportações da província de Sergipe, o algodão passou a ocupar lugar
secundário, só voltando a ter importância a partir da década de 1860, permitida por nova conjuntura
mundial (NUNES, 2006).

Mesmo com as mudanças estabelecidas pela Coroa no tocante às atividades econômicas que deveriam ser
priorizadas pela Colônia Brasileira percebe-se na contextualização histórica do território sergipano uma
convivência paralela da atividade canavieira com a pecuarista. E nessa direção Vilar (1991) defende a tese
da integração vertical, definida por Leão (1987) “como uma unidade administrativa que controla empresas
agrícolas especializadas as quais são conectadas economicamente”. De acordo com essa definição, a
atividade canavieira no território sergipano era integrada verticalmente com a criação e produção de gado
e também com as culturas de subsistência voltadas para a alimentação, constituindo-se assim, num fator
de vantagens econômicas na redução dos custos variáveis.

Vilar (1991) insiste na idéia de que essa tese parece responder bem a questão do “lugar” do gado na
economia sergipana, mas tendo efeito restrito a pequenas áreas já que o problema da estrutura viária era
muito grande no século XIX. De qualquer forma, evidencia-se que mesmo em áreas dominadas pela
cana-de-açúcar existia uma razoável quantidade de fazendas. Este pesquisador chama a atenção para o
fato de que não parece ter havido conflito entre a atividade canavieira e a pecuarista, mas sim, uma
simbiose, pois seus proprietários estavam interessados nos mesmos objetivos. Assim, constata-se que
mesmo com a importância da referida tese para explicar a função desempenhada pelo gado na lavoura de
exportação canavieira, a pecuária vai encontrar no interior sergipano e principalmente no sertão, o lócus
de maior realização.

Em termos gerais, a economia do Território do Alto Sertão Sergipano continua ancorada na atividade
pecuarista desenvolvida de forma extensiva, até aproximadamente 1960, tendo como suporte a vegetação
de caatinga do tipo xerófila, adaptada às condições naturais da referida região. Confirmando esse fato,
Brito (2006) complementa dizendo que tradicionalmente, a pecuária do Alto Sertão Sergipano sempre se
caracterizou pela utilização de técnicas tradicionais, sem seleção de raças ou cuidados sanitários e
utilização de pastagens naturais, porém, nas últimas décadas, esta situação vem se revertendo com o
melhoramento genético do

rebanho e das técnicas de manejo, sendo comum à introdução de pastagens artificiais resistentes às
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condições edafoclimáticas, além da complementação alimentar (rações, silagem e feno) e do uso de
vacinas e medicamentos, visando a melhor qualidade do rebanho e de seus produtos.

Indiscutivelmente, a pecuária ainda é uma atividade de grande importância nos dias de hoje no Alto
Sertão Sergipano, principalmente no tocante ao rebanho bovino, ora crescendo ora decrescendo, mas
sempre muito significativa do ponto de vista dos índices relativos. Mas, apesar desta ser uma atividade
econômica de sustentação para todo o sertão nordestino, os incentivos advindos das políticas públicas,
priorizam a agricultura, mesmo considerando o rigor climático que atinge também seus solos, bastando
analisar as ações desencadeadas a seguir.

Em meados de 1970, em decorrência do programa de “Integração Nacional” efetivado pelos governos
militares, o Sertão Nordestino, ganha uma sede regional do DNOCS (Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas), no Estado do Ceará, o que permitiu sua abertura à economia nordestina. De imediato,
ocorreu um processo de legitimação de terras, de demarcação de propriedades e de melhoramento da
pecuária.

Esse processo beneficiou diretamente os grandes proprietários do Território do Alto Sertão Sergipano.
Açudes, poços artesianos, estradas e outras benfeitorias contribuíram para sua integração, porém
contribuíram também para a permanência do processo histórico de concentração da terra, a formação de
pastos artificiais, o melhoramento do rebanho e a diminuição progressiva dos cultivos de subsistência
desenvolvidos por posseiros e pequenos proprietários (VILAR, 1991).

O resultado dessas políticas pode ser sintetizado nas estratégias utilizadas (e continuam sendo) para a
“solução” de problemas emergenciais provocados pelas secas e, também, pela pobreza imposta à referida
área, assim como da região Nordeste do Brasil como um todo. Elas provocaram e ainda continuam
provocando a propagação da conhecida “indústria da seca” que gerou os problemas já evidenciados, além
do êxodo rural.

Para Corrêa (1997), os propósitos estabelecidos politicamente para a Região Nordeste e para o Sertão
Nordestino fizeram com que alguns estudiosos da geografia no Brasil considerem esta região como àquela
das perdas. E o referido autor justifica esse fato da seguinte forma:

O Nordeste pode ser definido como a região das perdas. Das perdas econômica e
demográfica sobretudo, mas também, ainda que em menor escala, do poder
político (...) As perdas vão traduzir-se, também, pelo fato de suas atividades mais
dinâmicas serem controladas de fora da região, estando voltadas para fora. A
ação da SUDENE viabilizou a perda do controle das atividades regionais mais
dinâmicas, assim como viabilizou a implantação de outros grandes projetos.
Alguns recursos naturais e, sobretudo, o baixo custo da força de trabalho
constituem a base dessas implantações que esvaziaram o Nordeste do controle de
suas atividades modernas (p. 205-206).

Especificamente sobre as políticas governamentais com foco nas secas, o pensamento de Pinto (1999) é
esclarecedor quando evidencia que as ações do governo, para solucionar os efeitos da seca, ocorrem de
forma desordenada e não são orientadas de forma que fatores sócio-econômicos, políticos e culturais
estão na origem da pobreza e da degradação ambiental e, portanto, devem ser tratados com
profundidade, atingindo as raízes estruturais.

Como o Nordeste do Brasil, o Território do Alto Sertão Sergipano passou e continua passando por sérias
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dificuldades, inclusive, relacionadas a esse processo de construção de novas materialidades territoriais que
sempre beneficiou aos detentores do grande capital. As perdas efetivadas sobre um espaço organizado de
modo a voltar-se para fora ratificam o pequeno grau de articulação interna (CORRÊA, 1997).

CONCLUSÃO:

A despeito das referidas perdas, tanto econômicas como demográficas, o Nordeste e o Território do Alto
Sertão Sergipano (mesmo ganhando um número significativo de pessoas e projetos públicos, quando se
faz a comparação com outras porções do Estado e do Brasil), apresentam no plano político, tanto nacional
como local, uma importância imensurável face ao que representa economicamente.

A fragmentação político-administrativa aliada à força política e a aparente união dos grupos dominantes
tradicionais (famílias sertanejas tradicionais) e também emergentes, tornam possível a venda da imagem
do “subdesenvolvimento” territorial visando obter recursos públicos que, se não resolvem os problemas
dos territórios de uma forma mais geral, contribuem para manter os grupos dominantes no poder.

Os projetos instituídos pelas políticas públicas, dos governos federal e estadual, nos municípios do
Território do Alto Sertão Sergipano, estabeleceram uma considerável mudança da configuração territorial,
mas que não é suficiente para romper a inércia histórica representada pela concentração da terra e da
renda.
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