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Refação Nominal dos ·Índios de Sergipe Dei Rey, 1825 

Calcula-se que quando Cristóvão de Barros conquistou as terras de Ser
gipe, em 1590, sua população indígena devia atingir por volta de 20.000 indiví
duos (1 ). Apesar de derrotados, capturados e massacrados, o certo é que uma pe
quena parcela de índios sobreviverá aos séculos posteriores da colonização, che
gando mclusive até os nossos dias, malgrado a permanência, ainda em pleno sécu
lo XX, de granqes oposições por parte dos latifundiários, que pretenderam apo
derar-se d9 pouco de terra que lhes subsistiu (2). 

E, sobretudo, referente ao Século XIX que di~omos do maior número 
de documentos e informações sobre tal grupo étnico. De acordo com Luís dos 
Santos Vilhena, em sua .Recopilaçao de Noticias Soteropolitanas e Brasfliázs 
(1802). Os índios de Sergipe eStavam distribuídos em cinêo núcleos, pertencen
do aos seguintes grupos: (3) 

Nome da aldeia 

1. ~a Azeda 
' 2. Geru 
3. Japaratnha 
4. Pacatuba 
5. Porto da Folha 

Nação do gentio 

Boimé 
Kiriri 
Boimé 
Caxago 
Uruna 

Desde 1758 a aldeia de.Gero, situada a sudoeste de Sergipe, J?irÓxima ao 
Rio lleal, é convertida em vila, passando a denominar-se desde então 'Nova Tho
mar" ou sii!iplesmente, "Thomar do Geru ", de modo que strictu sensi, . durante 
o século XIX existiam em Ser~ipe apenas quatro aldeiamentos ou missões, a sa
ber: Nossa Senhora da Fé de Agua Azeda, situada aproximadamente 5 léguas de 
S. Cristóvão, capital de Sergipe até 1855; São Pedro do Porto da Folha e São Fé
lix da Pacatuha, ambas localizadas na região do Baixo S. Francisco, e Nossa Se
nhora do Carmo de Japaratuha, distante duas léguas do centro administrativo e 
político da Capitania. 

Sempre que referidos, quer nos documentos oficiais, quer nas Memórias 
e Descrições consaê"adas a Sergipe, os índios recebem adjetivos os mais negativos 
e desmerecedores. Eis como um autor anônimo em 1802 e um ex-vigário de uma 
freguesia Sergipana (Pé-do-Banco), em 1808, descreveram a índole dos índios de 
cada uma destas aldeias, respectivamente: 

AGUA AZEDA 
"Estes índios são preguiçosos, como naturalmente são todos; ébrios, va

dios e que fazem grandes desordens e perturbações na Cidade (S. Cristóvão); sua 
lavoura é insignificante, que apenas lhes chega para u1na escassa sustentação". 
(4) 
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"Estes índios, bem como os outros, são muito indolentes, vivem sempre 
errantes, sempre prontos para acompanharem os cabos da justiça logo que lhes 
dão al~m sustento ou pelo seu néctar delicioso que é aguardente. Estes descen
dentes dos selvagens Tupinambás, que viviam vagabundos nesta capitania, ain
da hoje nfo conhecem as doçuras do direito de propriedade, bem como seus des
cendentes; nfo estão civilizados em quase três ~éculos que habitam entre os por
tugueses, nem têm.abraçado a ordem civil e social que entre os mesmos se man
dou estabelecer". (5) 

PACATUBA 
"As produções destes índios mal chega para a sustentação deles. Ser

vem de tangedores de gados e aos moradores brancos das fazendas circunvizi
nhas". (6) 

" As índias são muito cheias de simplicidade e inocência, porém os ín
dios vivem errantes e esta é a causa de sua pobreza. Alguns se ocupam na caça ou 
na pesca, e isto mostra que ainda vivem inclinados ao estado selvagem. Os lavra
dores vizinhos experimentam grande detrimento da parte destes índios tão pou
co industriosos ". (7) 

JAPARATUBA 
"Todos estes índios se ocupam em servir aos moradores brancos em tan

gedores de boiadas, nas roças a jornal, se bem que sá'o vadios e vive1n da caça e da 
pilhagen1 dos ~ados das fazendas circunvizinhas". (8) 

"Os indios de Japaratuba vivem errantes e por serem imorigerados, ser
vem de muito gravam e aos seus vizinhos". (9) 

PORTO DA FOLJíA 
"Ê de pouca consideraçâ'o a lavoura destes índios, e os seus missionários 

andam sempre inquietos pelas perturbações dos mesmos índios e pelas intrigas 
dos moradores ".(10) 

'"Éstes índios são muito indolentes. Vivem da eesca e muito pouca man
dioca que_plantam nessa pequena ilha de S. Pedro". (11) 

Como se pode notar, além de serem acusados de pouco laboriosos, os 
índios eram constantemente condenados con10 perturbadores da ordem e sosse
go públicos, responsáveis inclusive por certas façanhas de grande ousadia e cora
gem, como o episódio ocorrido em dezembro de 1826, quando mais de 300 ín
dios de Pacatuba entraram agressivos e armados em Vila Nova, arrombaram a ca
deia libertando e1n seguida o Sargento 1'v1or da l\1issão e outros índios que esta
van1 presos por orde1n da autoridade municipal (12). Foi certamente nuina tenta
tiva de ir neutralizando a ação violenta dos grupos indígenas e ao mesmo tempo, 
tentando-se aproveitar economicainente tal população numa atividade rentavel 
para a Coroa, que o Imperador expediu, aos 11 de Fevereiro de 1825 uma Porta
ria solicitando ao Governador da Província l\.lanoel Cle1nente Cavalcante de Al
buquerque, que lhe enviasse uma relação de todos os índios existentes em Sergi
pe (13), determinação que é completada por uma portaria de 5 de agosto do 
me51no ano, na qual determina "que se remetesse para o Serviço do Arsenal da 
l\'larinha dessa Corte e dos Navios da Armada Nacional e Imperial, o maior núme
ro possível de índios existentes na Província que estejam nas circunstâncias de 
terem semelhante aplicação". (14) 

Não era de todo nova a idéia de se aproveitar os nativos para as lides 
marítimas. Já em 1794, o ilustre prelado de Pernambuco, D. José Joaquim da 
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Cunha de Azeredo Coutinho, no seu famigerado Ensaio Económico sobre o Co
mércio de Portugal e suas Colónias ; (15), assim postulava a respeito do melhor 
aproveitamento da ma:o-de-obra ameríndia: 

"Para se civilizarem os índios do Brasil se têm já feito alguns trabalhos, 
mas até agora debalde ... O índio, ·selvagem entre a raça dos homens parece anfí
bio, parece feito para as águas: é naturalmente inclinado à pesca, por necessidade 
e por gosto. Esta é a sua paixão dominante, e por consequência, a mola real do 
seu movimento. É por esta parte que se deve fazer trabalhar a sua máquina, em 
benefício comum dele e de toda a sociedade ... Estes povos civilizados pela pesca
ria sairão marinheiros hábeis para a navesação daquela costa e do comércio recí
proco de umas para outras colônias ... Alem de hábeis marinheiros e pilotos, sai
rão muitos artífices para o serviço da marinha, carpinteiros, calafates, ferreiros, 
etc, e des~ sorte, aquele, índio selvagem que até agora nem para si prestavam, 
atravessará os mares, virá um dia beijar aquela benéfica mão que o tirou da indi
gência, que por meio do sal o fez pescador, marinheiro, mestre, piloto, artífice, 
comerciante; numa palavra, cidadão e um membro útil à sociedade". 

É P.ºis com vistas a fornecer à Corte o panorama da população indígena 
~e eventuãlmente poderia ser recrutada para ã Marinha, quê óPresidente envia 
a 11 de Junho de 1825 uma relação de todos os índios existentes em Ser~pe, re
lação esta ~e constitui o prin~ip~ objeto deste ensaio. Tal documento, mtitula
do RELA~ÃO DOS mDIOS EXISTENTES NESTA PROVINCJA DE SERG.e 
DE EL REY; COM DECL_ARAÇÃO DE SEOS NOMES OCCUPAÇOES, ESTA
DOS, IDADES E RESIDENCIAS, EXIGIDA POR PORTARIA DA SECRETA
RIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA MARINHA EM DATA DE 11 DE FE
VEREIRO DESTE ANNO (1825), encontra-se no Ar~ivo Nacional, na Seção 
dos Ministérios, Catalogado sob o número "X-M-67 '. Salvo erro, constitui a 
única relação nominal abrangendo toda a população aborígene de Sergipe. Cum
pre notar, no entretanto, que destinando-se a fins militares, tal relação enumera 
apenas a população masculina, o que infelizmente nos dá um perfil limitado des
te segn1ento demo~áfico do Século XIX. 

Vejamos inicialmente alguns detalhes sobre tal documento . 

. Os ín~ios aparecem arrolados por localidades, começando por Geru, 
Água Az~da? Missão de J apara tuba, l\tl~ssão ~e Pacatuba, Missão de São Pedro. Pa
ra cada indio são oferecidas as seguintes informações, conforme consta nestes 
exemplos que passamos a transcrever: 
"N. o 1. 0 - An.tônio da Rocha, casado, 22 anos, sem ocupação. 
n.o 2.0 -Joaquim José, casado, 34 anos, sem ocupaçio. 
n.o 6.0 - Manoel Ferreira Vieira, casado, 35 anos, lavoura. 
n. o 12 - José de Deus, casado, 25 anos, sapateiro." 

De acordo com tal relaçio, o número total de índios do sexo masculino 
de Sergipe, entre 1 e 90 anos, era de 625 indivíduos (16). Tais indígenas distri
buíam-se nas seguintes localidades na seguinte proporção : 

População Indígena ~1asculina de Sergipe, 1825 

Localidade 

Pacatuba 
Geru 
Água Azeda 

População 

241 
219 
103 

P orcen tagem 

38,6% 
35,0% 
16,5% 
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São Pedro Porto :Folha 
Japaratuba 

TOTAL 

54 
8 

625 

8,7% 
1,2% 

100,0% 

Tratando-se de um levantamento populacional em que são registrados 
vários dados identificadores de cada indivíduo, de aldeia por aldeia, tendemos a 
reconhecer que certamente se trata de uma infom1ação mais fidedigna do que as 
estimativas gerais apresentadas por outras fontes, onde seus autores se contentam 
em assinalar a população total dos indígenas. AssÍJn sendo, creio que as informa
ções disponíveis sobre a população am.eríndia de Sergipe nas três primeiras déca
das do século XIX devem ser repensadas e criticadas a partir desta relaçã'o nomi-
· nal de 1825. Como tudo faz crer que a razão de masculinidade neste grupo pré
malthusiano devia ser igual a zero, se acrescentam1os à relação dos homens o su
posto e provável ·número idêntico de mulheres, notaremos que várias inforn1a
ções relativas ao número de indígena das diferentes n1issões sergipanas não pas
sam de grosseiras estimativas, ou então, seguiram critérios classificatórios distin
tos deste levantamento oficial. (17) 

População Indígena de Sergipe, 1 798-18BO 

Localidade 1798 1802 1808 1822 1825 1825 1826 1829 1830 

Agua Azeda 240 317 40 206 
Geru 120 4458 479 425 438 425 456 338 
Japaratuba 240 94 30·) 213 16 
Pacatuba 466 541 700 494 482 
São Pedro 250 231 300 127 108 139 

TOTAL 1316 1641 1250 

Como se pode constatar, a principal diferença no total da população das 
diferentes localidades aparece na missão de Japaratuba, pois pela relação de 
1825, constava existirem aí apenas B indivíduos do sexo masculino, enquanto 
que pelo Mapa estatístico da missão enviado dois meses antes pelo ~1issionário 
Local, constava haver 111 índios do sexo 1nasculino. (18) Como tem.os notícia, 
através dos "Apontamentos para História de Sergipe", de autoria de l\'I.A .. Gal
vão, iue a missão de Japaratuba "não conserva mais, ín?io al~n1 desde o an? de 
1825 (19), somos levados a supor que ou os 213 ind1os existentes em abril de 
1825 foram removidos para algum outro sítio, restando menos de duas dezenas 
de moradores em junho do rnesmo ano (data da "Relação''), ou então, os crité
rios utilizados nos dois arrolamentos foram totalrnente divergentes, o prin1eiro 
mais abrangente, computando a população an1estiçada na categoria de indios, o 
segundo, mais estrito, deixando de arrolar a população cabocla. 

No que se refere a composição etária, tal era o panorama dos cinco nú
cleos de índios de Sergipe no ano de 1825: (20) 



Grupos Etários da População Indígena l\1asculina de Sergipe - 1825 

Grupos de Idade 

1a15 anos 
16 a 60 anos 
61 a 90 anos 

TOTAL 

Total 

218 
366 

15 

599 

Porcentage1n 

36,4% 
61 ,1% 

3,5% 

100,0% 

93 

Infelizmente não temos elementos para saber com exatidão se as crian
ças com idade inferior a 12 meses foram computadas no grupo de 1 ano, ou se 
desprezadas na contagem, posto que na "Relação" a menor idade assinalada foi 
um ano. Se aglutinarmos os grupos de idade dos índios de 10 em 10 anos, con1-
parando-os com os grupos de idade de toda a população da Província de Sergipe, 
entre 1825- 1830, notarernos que, se _por um lado as crianças e jovens com me
nos de 20 anos apresentam entre os 1ndios unia superioridade de 2,3%, face a 
mesma categoria etária da população total da Província, em contrapartida, a par
tir dos 41 anos, a mortalidade entre os ameríndios era muito mais elevada: havia 
21,5% de sergipanos entre 41 e 100 anos, enquanto que em 1825, apenas 13,5% 
dos índios pertenciam a este grup9 etário (21). 

No sentido de oferecer aos especialistas em demografia histórica ou his
tória demográfica um quadro completo das idades deste segrnento populacional 
indígena, transcreveremos a seguir a distribuição destes ameríndios aglutinando
os em grupos etários de 5 em 5 anos: 

Grupos Etários da População Indígena l\lasculina de Sergipe, 1825 

Grupos de Idade 

la5 
6 a 10 

11a15 
1.6 a 20 
21a25 
26 a 30 
31 a .35 
36 a 40 
41a45 
46 a 50 
51a55 
56 a 60 
61a65 
66 a 70 
71 a 75 
76 a 80 
81a85 
86 a 90 

Total 

Total 

62 
9~~ 
63 
77 
66 
79 
42 
33 
21 
25 
10 
13 
8 
3 
2 

1 
1 

599 

Porccntage1n 

J0,3 % 
15,5 % 
10,5 % 
12,8 % 
11,0 % 
13,2 % 

7,0 % 
6,1 % 
a,s% 
4, l % 
1,6% 
2,1 % 
1,.3 % 
05% 

' 0,3% 

0,1 % 
0,1 % 

100,0% 
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Além da idade, outra informação existente na "Relação" e o estado ci
vil dos índios. Eis como se distribuía a população masculina no que se refere à 
situação conjugal: (22) 

Estado Civil da População Indígena Masculina de Sergipe, 1825 

Solteiros 
Casados 
Viúvos 

Total 

189 
207 

21 

417 

45,3% 
49,6% 

5,1% 

100,0% 

Considerando-se que mais de 60% dos índios casados estão na faixa de 
20-35 anos, podemos considerar bastante alta a taxa de celibatários pois os ín
dios solteiro~ com mais de 35 anos representam aproximadamente 19% ela popu
lação total. E difícil saber o motivo de tão elevada taxa de celibatários - arrisco 
uma hipótese : quem sabe se devido à desestruturaçfo da cultura tradicional ame
ríndia provocada pela colonização, as primitivas estruturas ele1nentares de paren
tesco tribal se desarticularem, vivendo os índios naquela época uma situação de 
anomia ou de indefinição de novas regras de aliança conju~? 

Concluindo esta análise da "Relação" dos índios de Sergipe, vejamos 
que elementos podemos descobrir a partir da lista de ocupações dos mesmos ín
dios. (23) 

Ocupações da População Indígena l\i1asculina de Sergipe, 1825 

Ocupação Geru A.Azeda Japaratuba Pacatuba S. Pedro Total 

lavoura 7 89 116 2 214 
pescador 1 56 36 93 
criador 2 2 
serrador 2 2 . 

1 1 carpi na 
ferreiro 3 3 
sapateiro 8 l 9 
jornaleiro 1 1 
alfaiate 6 2 8 
pedreiro 1 1 
marinheiro 1 1 
correio 2 1 3 
estudante 1 1 
sem ocupação 172 6 5 1 184 
doido 1 1 . 37 10 2 20 8 76 crianças 
T01'AL 219 103 8 241 54 625 
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Este quadro sugere-nos algumas obseIVações: primeiramente, a questão 
da variabilidade ou falta de uniformidade nos critérios censitários utilizaaos pe
los diferentes vigários CJl:lando arrolaram os índios de suas missões. Com toda cer
teza os 172 índios de Geru declarados "sem ocupação" deviam dedicar-se a al
~m tipo de lavoura ou cria tório, pois seria de todo improvável que apenas os· 7 
1ndios arrolados como lavradores produzissem o suficiente para sustentar 78,5% 
dos índios restantes apontados como desocu~ados. Tudo faz crer que o vigário 
de Geru (que nesta época era o Padre Francisco Thomaz de Moura) deixou de 
considerar como lavoura as pe~enas roças de policultura de subsistência, consi
derando "sem ocupação" aos 1ndios ocupados neste mister. Tal imprecisão no 
arrolamento das ocupações (sub-conta~em dos agricultores) vicia os resultados 
globais, pois de um total de 549 índios com idade superior a 7 anos apenas 
61,5% exerciam uma ocupação, cifra, repetimos, certamente viciada pelos crité
rios preconceituosos do missionário- recenseador, que menosprezou o número 
de índios ocupados nos trabalhos de eito. (24) 

Outra observação que este <f!adro das ocupações nos sugere, é o nítido 
predomínio entre os índios de Ser~pe de trabalhos li~dos ao setor primário: 
36,3% dos homens das missões dedicavam-se à lavoura. Embora na maioria das 
tribos ameríndias, pela divisão sexual do trabalho, cabia às mulheres o cuidado 
da maior parte das lides agrícolas, com a colonização, tanto o índio, como o afri
cano, tiveram que sujeitar-se ao trabalho agrícola, compartilhando com as mulhe
res o que nas suas culturas tradicionais era atributo sexo feminino. Quanto aos 
produtos e às quantidades do que colhiam, D. Marcos Antôni.o de Sousa e o Au-

•tor Anônimo de 1802 já nos ofereceram um panorama de cada uma destas mis
sões indígenas ( c~. notas 4 e seguintes). 

A'pós a iavoura, a pescaria representa a principal ocupação destes nati
vos: 15,8% dos índios de Sergipe em 1825 dedicavam-se à pesca. Situadas no Bai
xo S. Francisco Pacatuba e Porto da Folha ainda hoje dependem grandemente do 
rio como via de transporte e fonte basilar da subsistência {peixes e crustáceos). 
Digno de nota é o fafo de que já na época desta "Relação não constava existll' 
índios que t!"e~em a c~a ~orno oc~paç~o erofissional, P?Sto que, como se ~be, 
a base econom1ca da ma1ona das tnhos 1nd1genas do Brasil fundava-se na agncul-· 
tura de coivara, na caça, na pesca e na coleta. A ocupação dos terrenos circun
dantes das aldeias por lavouras de cana ou por pastos de criatório já era uma rea
lidade dramática na ocasião deste recenseamento, não mais havendo certamente 
abundância de caça que justificasse sua referência nesta "Relação". 

Dois índios da l\1lissão de S. Pedro do Porto da Folha são indicados co
mo criadores, embora os cronistas relatassem, para o começo do século que mui
tos índios "seIViam de tangedores de gados dos brancos". AJérn destas ocupa
ções, alguns índios dedicam-se aos serviços: marinheiro, correio, jornaleiro (dia
rista). Outros, às artes ou ofícios mecânicos: serrador, carpina, ferreiro, pedreiro. 
Observe-se que destes serviços, os que aparecem com maior freqüência são os sa
pateiros e alfaiates (9 e 8 índios, respectivaJnente) - o que nos leva a supor que 
embora tais indivíduos ainda mantivessem alguns elementos tradicionais de sua 
cultura primitiva, como o uso do arco e flecha, não obstante, já deviain ter incor
porado vários elementos da cultura n1aterial dos colonizadores, pois só em Paca
tuba, para urna população de aproximadan1ente 500 indivíduos, havia 8 sapatei
ros e 6 alfaiates indígenas, perfazendo urna n1édia de um artesão servindo de 60 
a 80 pessoas, respectivan1ente (neste número incluídas as crianças). E também na 
mesma missão de~. Félix da Pacatuba onde vamos encontrar a indicação da exis
tência de um índios chamado Antônio Procópio, com 9 anos, que tinha como 

. . -
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ocu{>ação "estudante". Trata-se de um fato insólito e extreman1ente precoce na 
historia de Serg!pe, pois nos ~ea?os do Século XIX, num levantament~ ef~tuado 
em 17 localidades desta Prov1ncia, para um total de 615 alunos de pnmeiras le-
tras, encontramos apenas dois índios (~5). . . _ 

À riisa de conclusão, gostar1amos de fazer ao menos uma rap1da alusao 
à onomástica destes índios, posto que estamos analisando uma relação que os 
apresentayelos nomes. 

<.}uanto aos prenomes, encontramos praticamente a mesma tendência de 
denominação predominante daquela época, ou seja, a ree._etição dos nomes dos 
santos, com grande preferência pelos prenomes Antônio, Francisco, João, José e 
Manoel. Muito comum era o uso de nomes duplos, como João José, Antônio 
Luiz, l'v1anoel Cipriano, José Vicente, etc. Não a_parece nenhum índic- •,;om nome 
nativo muito embora tenha havido casos em Sergipe, como no resto do Brasil, 
de bra~ileiros que movidos por impulsos nativistas, tenham adotado nomes brasí
licos (26 ). Embora alguns indios apareçam arrolados apenas com o prenome, oq 
com nomes compostos, 54% deles posmia sobrenome. Aqui também repete-se o 
dominante na sociedade global: predomínio dos sobrenomes Silva, Santos, Sou
sa, Rodrigues. Há contudo uma ressalva: a presença de índios com sobrenomes 
considerados os mais notáveis pela nobiliarquia não apenas sergipana, mas do 
~esto 40 Nordeste acucareiro. a saber: Albuquerque, Rocha Pitta, Teixeira Leite, 
Bezerra de Sampaio, Pinheiro Lobo, Sousa Campos, Vieira Machado, etc. Como 
tais índios teriam incorporado os mesmos sobrenomes das fam11ias brancas mais 
destacadas? Sabemos que os escravos ou libertos negros muitas vezes adotavam 
na pia batismal os nomes e sobrenomes de seus senhores, protetores ou padri
nhos. Como teriam estes índios semi-civilizados de Sergipe assumido sobrenomes 
tão bombásticos? Esta é uma entre as várias indagações sem resposta que esta 
" Relação" nominal dos índios de Sergipe suscita, e que somente futuras pesqui
sas talvez tragam mais luzes sobre o passado deste grupo étnico cujos últimos re
mane.scentes, hoje na Ilha. de São ~e~o, continuam 1 sofrer as mesn18:s a_m~ç8:s 
e pengos de seus ancestraIS: a perda de suai terras e a negação de seu d1re1to a vi
da trinai. 

NOTAS 

(x) Esta Pesquisa faz parte de um trabalho mais amplo sobre a estrutura e chnâ
mka da população de Sergipe entre 1800 e 1854, patrocinado pela Fundação 
Ford através do setçr de Estudos Populacionais. 
1) Bezerra, Felte: Etnias Serg{panas, Aracaju, Coleção Estudos Sergipanos, publ. 
n. o 6, 1965, p. 203 
2) A respeito dos problemas envolvendo índios e latifundiários em Sergipe, con
sultem-se os excelentes trabalhos de Beatriz Gois Dantas, a saber: "Subsídios à 
História da Antiga Jl.fissão do Geru" , Comunicação apresentada no V Simpósio 
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