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"O açucar
matou o índio".
Assim
s i.nt.e t.Lz a Gilberto
Freyre, em Casa Grande e Senzala~
a sua maneira de entender
a
reação dos povos indígenas
aos colonizadores,
afirmando
que a
reação ao domínio europeu
"foi quase a de pura sensibilidade
ou
contratilidade
vegetal, o índio retraindo-se ou amarfanhando-se
à
nova técnica econômica e ao novo regime social e moral" (Freyre
1981) .
criticando
o padrão
descrito
por Freyre,
de reação
vegetal
do índio ao branco,
Florestan
Fernandes
foi um dos
primeiros
autores a questionar
a hipótese
subjacente
de que o
processo de destribalização
se inscrevia exclusivamente
na esfera
de influência
e de ação dos brancos.
Reformulando
o problema,
Fernandes propõe-se
a discutir a questão do ângulo dos fatores
dinâmicos que operavam a partir de instituições e de organizações
sociais indígenas, não sem antes ressaltar, apropriadamente,
que
não foi o açucar
que matou
o índio
mas sim a expropriação
territorial e processos decorrentes,
"que expuseram os indígenas,
que não conseguiram
se retrair
além das fronteiras
móveis
do
sertão, a condições heteronômicas
ou ariômicas de existência, nas
relações com os portugues~s"
(Fernandes,1975:129).
Invertendo a perspectiva de Gilberto Freyre, Florestan
Fernandes
analisa
a reação
dos povos Tupi à conquista,
nos
séculos XVI e XVII, para concluir
que há uma conexão
entre o
padrão
tribal
de
organização
social
e as relações
com os
brancos.
O sistema organisatório
dos Tupi, por ter se mantido
relativamente
rígido e impermeável às pressões externas, forçouos
a duas únicas
opções:
submissão
ou fuga. A fuga com o
isolamento
representou
a alternativa
mais consistente
com a
dinâmica
do sistema
organizatório
tribal,
possibilitando
a
preservação da herança biológica, social e cultural. Nesse caso,
o preço pago pela autonomia tribal foi elevado, deslocando a luta
pela sobrevivência
para o terreno ecológico.
Os Tupi tiveram de
adaptar-se,
progressivamente,
a regiões cada vez mais pobres,
para escapar
ao destino
de transformarem-se
em camponeses,
diluindo-se
demográfica
e culturalmente
nas populações
caboclas
regionais ( Fernandes, 1975: p.30).
A diluição
demográfica, e cultural
implicada
na outra
via, a da submissão,
coloca dificuldades
teóricas
maiores
no
estudo da mudança nas sociedades indígenas. Refutando a visão dos
"intérpretes"
da cultura brasileira,
como Gilberto Gilberto,
e
dos estudos de aculturação de base evolucionista,
inspirados nas
teorias
funcionalistas
do "encontro
entre
culturas",
a
antropologia
no Brasil,
desde os anos cinquenta,
tem buscado
perspectivas analíticas que deem conta das relações de dominação
presentes
no contato interétnico,
considerando
duas evidências
históricas: a) a forte pressão integrativas da chamada "sociedade
nacional" sobre as sociedades
tribais e b) a organização
tribal
como fator ativo na relação entre índios e brancos.
Conceitos como "fricção .i.rrt.e r'étni.c a " (Oliveira 1968) e
"transfiguração
étnica"
(Ribeiro 1970) provocaram
uma revisão
contundente
dos modelos
de aculturação
e suas tipologias
e
contribuiram decisivamente
para apontar a resistência à extinção
por parte de sociedades
tribais de alto gr~u de contato com as
populações regionais.
O rompimento
com as teorias aculturativas
revelou
a importância
do estudo
das chamadas
"frentes
de
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expansão'· para a análise do contato e a importância
da pesquisa
histórica,
na busca
de dados que permitam. traçar
um perfil
compreensivo
das formas de ocupação
do espaço regional
e das
modalidades de reação indígena a essa ocupação.
. Os aspectos
ecológicos
e históricos
envolvidos
no contato
interétnico
assumem uma ênfase explicita
no Nordeste,
onde os
deslocamentos
das frentes de expansão
colonial
se deram em um
espaço
que divide a região em duas grandes
zonas de ocupação
demográfica
e econ6mica distintas:
a Mata do litoral e o sertão
interior.
Como sabemos,
foi na zona da Mata, nas áreas propícias
à
plantação
de cana de açucar,
que se instalaram
os primeiros
núcleos de povoamento de colonos portugueses,
dando início, logo
no século XVI, ao processo depopulativo dos grupos indígenas que
habitavam esses territórios, através do extermínio e da expulsão.
Apesar disso, alguns grupos remanescentes
conseguiram
sobreviver
no local de origem,
em situação
de contato
com a população
regional, enquanto outros
fugiram,
dispersando-se
pelo interior
da própria região,
escondendo-se
nas serras e nos sertões até
alcançar
as fronteiras
do piauí
e do Maranhão.
Os índios
migrantes
sómente
foram alcançados
pelas frentes de expansão
pastoril nos séculos XVII e XVIII, quando então foram novamente
dizimados e forçados
a buscar o isolamento
, refugiando-se
nas
poucas áreas ainda não ocupadas, porque destituídas de interesse
econ6mico
para a sociedade
nacional.
Novamente,
urna parcela
desses índios permaneceu
no sertão já ocupado,
sobrevivendo
em
contato com o mundo dos brancos.
Extinção,
migração com isolamento e permanência no local de
origem em situação de contato,
se apresentam,
então, como três
possibilidades
diferenciais
da relação
entre as frentes
de
expansão e as organizações
tribais no processo de povoamento
do
Nordeste,
no período colonial.
A historiografia
tem se ocupado
preferenciamente
em
descrever
os processos
de extinção e
migração e pouco sabemos
sobre os grupos em contato, a não ser que foram "desaparecendo",
isto ér diluindo-se
na população regional, através da dispersão
espacial, da miscigenação
e da aculturação.
Qual era o destino das populações indígenas
e como achavamse distribuidas
na região,
em fins do século XVIII, quando a
maior
parte
de seus territórios
já estavam
ocupados
pela
colonização?
Para responder
a essas perguntas
a
demografia
histórica
apresenta-se
como
um ponto de partida valioso, na medida em
o
perfil populacional,
seu tamanho e composição,
podem esclarecer
uma série
de aspectos
do povoamento
relevantes
para
o
entendimento
da história indígena.
Neste trabalho, iremos analisar exclusivamente
o perfil dos
grupos
em contato,
vivendo
nos aldeamentos
indígenas,
que
consti t.u í.am o "locus" da ação indigenista,
uma vez que
os
documentos
pesquisados não trazem informações sobre a composição
étnica da população,
que permitam
reconstituir
o perfil
dos
índios dispersos pelos demais núcleos populacionais ou vivendo em
condições de isolamento.
Os dados censi~ários de que dispomos permitem a descrição de
al~uns
padrões de povoamento e do perfil populacional, apenas a
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partir das freguesias,

que formavam a unidade básica da estrutura
ádminist<rativa civil e eclesiástica
das capitanias.
Através da
identificação
das chamadas
"freguesias
de 'índios" é possí.vel
comparar
as populações
das aldeias
indígenas
com as demais
desde que aceitemos a inferência
de que as freguesias de índio~
eram habitadas
predominantemente
por índios.
Julgamos
tal
inferência
admissível,com
base nos relatos
dos cronistas
e
viajantes da época,
nos relatórios dos administradores
e outros
documentos, embora não se possa determinar
a proporção de índioG
e não índios no interior dessas freguesias,
bnde viviam tambdm
brancos e mestiços, em pequeno número.
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As fontes
Tomamos como base deste estudo o primeiro
censo geral da
população do Nordeste,
realizado em 1777
em quatro capitanias:
Pernambuco,
Paraíba,
Rio
Grande,
do Norte
e Ceará,
que
possibilita
uma descrição
de caracteristicas
referentes
ao
tamanho
e
composição
por idade,
sexo,
unidade
familiar,
natalidade e mortalidade da população.
Utilizamos
três
documentos,
sendo
os dois primeiros
manuscritos
pertencentes
ao fundo "Caixas de pernambuco",
do
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e o terceiro um relatório
impresso, publicado
nos anais da Biblioteca
Nacional do Rio de
Janeiro:
a. "Relação de todas as igrejas parochiaes que pertencem ao
Bispado de Pernambuco
dividido em capitanias;
as distancias das
freguezias,
suas capellas
alem das matrizes,
o numero
dos
sacerdotes, que nellas existem, alem dos parochos,
seos fogos c
as pessoas de dezobriga,
por mandado de el rey nosso senhor. D.
Thomaz, Bispo de Pernambuco,
Olinda, 19 de fevereiro de 1777".
A.H.U., Caixa de Pernambuco n. 65.
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b.
"Mapa que mostra
o numero dos habitantes
das qu at ro
capitanias
deste governo,
a saber, pernambuco,
Paraiba,
Rio
Grande, e Ciará. Jozé Cesar de Menezes, Recife de pernambuco, 30
de setembro de 1777". A.H.U., Caixa de Pernambuco n. 70.
c. "Idéia da população da capitania de Pernambuco e das SUil:J
nnexas, extenção
de suas costas, rios, e povoações
notav in,
aq r icul tura, numero
dos engenhos,
contractos,
e rendimen to';
rencs, augmento que estes tem tido &a. &a. desde o anno de 1774
orn que tomou posse do governo das mesmas capitanias o qove rnedo r
• c ap i.t.arn general Jozé Cezar de Menezes".
Anais da Bibl.i.o1:{'r:,"l
tl\cional do Rio de Janeiro,
volume XL (1918), Rio de Janeiro,
1c 23.
A "relação"
e o "mapa"
de 1777
foram
enviados
P/'!"
rnador de Pernambuco
à Secretaria
dos Negócios do Ho' no, ,-,.
f ('IIPOI3
a à ordem real de 18 de setembro
de 1776, ex te n ri i V(l11 .\
• (Jdü!
\15 c ap i, tanias
do Brasil, que det.ez rni.nav a a roo 1j ;', !;itP " ,

f]O'.)'
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primeiro' recenseamento
geral dos hab i.t aut.es da colonia.
Baseado
nos dois documentos, o governador José Cesar de Menezes organi_zou
e remeteu a Lisboa, em 1782, a "idéia" da população das quatro
capi-tanias, acompanhada de um longo relatório.
.
O censo de 1777-1782 é considerado o mais completo registro
demográfico do Brasil do século XVIII (Alden 1963), já tendo sido
objeto de estudos anteriores(Ribeiro
Junior 1976, Marcilio 1986).
Entretanto,
grande
parte
dos dados
que contém
acham-se
inexplorados.
Antes de passarmos
à análise
das fontes
convém
apontar
alguns problemas,
já enumerados
por outros pesquisadores
na
avaliação nos censos oitocentistas no Brasil. O primeiro problema
decorre
da própria dificuldade
nas contagens,
devido à grande
dispersão da população, relativamente
pequena, numa extensa área
geográfica.
Havia, além disso, uma resistência
passiva entre os
colonos, receosos de que as informações resultassem em cobranças
de impostos
e recrutamento
militar,
o que dificultava
a
realização
dos censos. O principal problema,
porém, é de ordem
técnica
e envolve
erros
e imprecisões
na preparação
dos
relatórios,
que passavam
por muitas
mãos, uma vez que eram
feitos pelos capitães gerais e pelos bispados, a partir da coleta
de seus subordinados, principalmente
os mestres de campo e padres
das paróquias (Alden 1963:181-182).
.
Todos os três documentos
contém algum tipo de incorreção ou
discrepância
nos resultados,
de tal forma que a abordagem
comparativa
entre
eles
fica
em parte
prejudicada.
São
dificuldades
de natureza variada, as quais serão examinadas
ao
longo do texto, à medida em que forem surgindo.
É importante
reconhecer,
entretanto:
que os censos oitocentistas
fornecem
informações
extremamente
valiosas, apesar das limitações
. Eles
possibilitam a discussão de novas hipóteses sobre o povoamento da
região e o destino dos grupos
indígenas em situação de contato.
São documentos
básicos, que servem de ponto de partida para uma
reavaliação
das relações
interétnicas
no contexto
da história
regional,
à luz da documentação
arquivistica
inédita que vem
sendo localizada
pelas pesquisas mais recentes de fontes sobre a
história indígena e do indigenismo em àrquivos brasileiros.

Padrões

de povoamento

do Nordeste

no final do século

XVIII

Em fins do século XVIII, pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte
e Ceará,
formavam
uma única
capitania,
denominada
"Capitania de Pernambuco e suas anexas", que incluia também parte
do que
é hoje Alagoas. Paraíba foi anexada administrativamente
a
Pernambuco em 1755, voltando à autonomia em 1799. O Rio Grande do
Norte estava subordinado
ao governo de Pernambuco
desde 1701,
quando desligou-se da Bahia, e sua autonomia só foi concedida em
1820.
O Ceará,
separado
do Maranhão
desde
1~56,
esteve
subordinado a Pernambuco até 1799. Alagoas s~ foi desmembrada de
Pernambuco em 1817.
Vejamos,
inicialmente,
qual era o contexto
da economia
regional,
nesse momento.
Importantes
transformações
na vida
ecanomica das quatro capitanias haviam ocorrido com a criação das
5

companhi'as pombalinas
de comércio,
em 1759, cujo objetivo
era
ajustar Portugal ao ritmo de desenvolvimento
econômico europeu. A
chamada "Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba", que funcionou
entre 1759 e 1780, recebeu o privilégio para atuar numa área que,
desde o início da colonização,
fora a mais rentável. A política
portuguesa levava em conta o enorme potencial a ser explorado no
NOrdeste, quer pela
produção açucareira
quer pelas fazendas de
gado' (Ribeiro Junior 1976).
O panorama
geraJ. da economia
nordestiha
e a atuação
da
companhia
analisados por Ribeiro Junior demonstram que durante a
vigência do monopólio
houve um considerável
aumento da produção
açucareira.
A produção de couros, resultante
do grande rebanho
bovino
que se formava
na região,também
cresceu
em ritmo
acelerado.
O tráfico escravo intensificou-se,
principalmente
no
intercâmbio
com Angola, que além de fornecedora
de mão-de-obra
consumia
manufaturas
e produtos
brasileiros,
como o tabaco,
a
aguardente e o açúcar (idem: 206).
A expansão demográfica
foi uma das principais consequências
da dinamização
da vida economica.
Comparando
documentos
de
1762-63 com os censos de 1777 e 1782, Ribeiro Junior conclui que
a o crescimento
demográfico
representa
o principal
indicativo
dessas transformações.
A população
mais do que duplicou
em um
pe~íodo de quinze anos, passando de 169.582 habitantes em 1762-63
para 363.238 habitantes em 1777, atraída pelas novas perspectivas
de sobrevivência
e pela possibilidade
de um mercado seguro para
escoamento de sua produção. Conforme mostra
o autor : "estava no
plano da metrópole
a promoção
demográfica
visando
aumentar
a
produção e, portanto, a arrecadação"
(1976:73).
Passando
ao exame da estrutura
político-administrativa,
vemos que o projeto de expansão
da produção
associou-se
a uma
reformulação
administrativa
que tinha
por objetivo
criar
mecanismos mais eficazes de arrecadação de impostos e impor novas
formas de controle da mão-de-obra.
A política urbanizadora
de
Pombal promoveu a elevação de muitos núcleos urbanos à categoria
de vila,
numa ação centralizadora
que visava superar a dispersão
e relativa
autonomia
dos povoados,
principalmente
aqueles
do
interior,
que ficavam
mais longe do alcance
e das vistas
do
Estado.
Com essas medidas o govêrno português encontrou novos meios
de submeter a população pobre e livre ao trabalho, para atender
as suas
próprias
necessidades
e as demandas
das classes
produtoras,
que passavam a enfrentar o problema de escassez de
mão-de-obra,
que já começava
a ser imposto
pelo declínio
do
número de escravos
Um dos elementos
mais significativos
da
mudança que se processava na
sociedade nordestina era o reduzido
número de escravos no total da população e a crescente presença
de negros e pardos libertos na população
livre. Em 1762-63, os
escravos
representavam
apenas
23% da população.
Do total de
120.263 habitantes
livres, 23.869 eram negros forros (10.132) e
pardos forros (13.737), os escravos libertos representando
quase
20% da população livre (Ribeiro Junior 1976:73).
Quanto à estrutura administrativa,
a capitania, principal ou
subalterna, formava a maior unidade de referência. Seu território
estava dividido
em um pequeno número de c o.ua rc a s , compostas
de
termos,
com sede nas vilas ou cidades
respectivas.
Os termos
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dividiam~se
em freguesias, circunscrição
eclesiástica
que servia
também corno demarcação para a administração civil e que formava a
paróquia,
onde se localizava
a igreja-sede
(Prado
Junior,
19Li8: 304) •
Em 1777-1782
a extensão
territorial
sob jurisdição
do
governador
e do bispado
de Pernambuco
era de 2.203 léguas. A
população
distribuia-se
por 85 frequesias.
Pernambuco
contava
com 45 freguesias,
Paraiba com lI, Rio Grande do Norte com 9 e
Ceará com 20.
Havia apenas três cidades na região - Olinda, em pernambuco,
Nossa
Senhora das Neves, na Paraíba e Natal, no Rio Grande do
Norte - e 36 vilas,
14 das quais localizadas em Pernambuco, 5 na
paraíba, 4 no Rio Grande do Norte e 13 no Ceará. Isso significa
que 48 freguesias,
a maior parte delas em Pernambuco,
ficavam
totalmente
na área rural, desprovidas
de nücleos populacionais
que pudessem ser caracterizados
corno pràpriamente
"urbanos", urna
vez que a vila
era a unidade
mais
simples
de organização
administrativa.
Um dado surpreendente
é que, das 36 vilas existentes,
22
eram "vilas de índios", isto é, antigos aldeamentos missionários
fundados
e controlados,
em sua maioria,
pelos
jesuitas
que
atuaram
na ocupação
dos territórios
indígenas
do Nordeste
,
desde 1549 até 1759, data de expulsão da Companhia
de Jesus do
Brasil.
Nücleos

populacionais

freguesias

- 1777-1782

cidades

vilas

aldeias
indígenas

Pernambuco
Paraíba
Rio Gde. do Norte
Ceará

45
11

1

14

9

1

5

4

9

1

Total

85

20
3

4

4

13

9

36

26

As aldeias indígenas do quadro acima compreendem,
além das
22 vilas,
4 "lugares de índios",
ou seja, pequenos nücleos de
população indígena que não foram elevados a vila com as reformas
de Pombal, sendo 3 deles em Pernambuco e 1 no Ceará.
São as seguintes
censos de 1777-1782:
Pernambuco:
Real, vila de Águas
vila de Santa Maria.
- Paraíba:

vila

as

freguesias

de

índios

Limoeiro,
Escada, vila
Belas, vila de Simbres,
vila de Alhandra.
do Conde,

vila
7

de Nossa

constantes

dos

de Atalaia,
Porto
vila de Assunção,
Senhora

do Pilar,

vila d~ Bahia

de São Miguel,

Vila Flor.

Rio Grande do Norte: vila de Arez,
de Estremoz, vila de Porto Alegre.

vila de São José, vila

Ceará:
vila
de Soure,
vila
de Mecejana,
vila
de
vila de
Arronches,
vila do Crato, vila de Monte-Mor-o-Velho,
Almofala.
Arneiroz, vila Viçosa Real, vila de Monte-Mor-o-Novo,

o elevado número de aldeamentos indígenas no conjunto dos
núcleos populacionais
é, por si só,
um indicativo
eloquente da
importância
da
relação das aldeias indígenas com as frentes de
expansão
da região.
As transformações
socio-economicas
e
políticas
da
segunda
metade
do
século
XVIII
afetaram
profundamente
a vida das antigas
aldeias
missionárias,
que
passaram
quase todas à categoria
de vila a partir
de 1760,
regidas pelas leis do Diretório do Marquês de Pombal.
A vila pombalina
foi instituição
bem diversa do aldeamento
missionário,
como mostra
Moreira
Neto em seu estudo
sobre o
tapuio da Amazonia:
"em primeiro lugar, o carisma religioso foi
substituído
pela presença e pela opressão física da autoridade
local e do colono mas, também, por valores abstratos quase sempre
incompreensíveis,
como as posturas e normas legais, a autoridade
(pouco
convicente
e de duvidosa
legitimidade)
de índios
e
mestiços
convertidos
em juízes e vereadores
- funções vedadas,
via de regra,
às lideranças
tradicionais
do grupo
- e por
símbolos profanos mas ominosos, como o pelourinho. Acima de tudo,
a nova ordem representava
a desistência
da autonomia relativa que é um dos traços
mais característicos
das comunidades
de
índios e tapuios que coexistiram
ou sobreviveram
ao regime das
missões •.. " (Moreira Neto,1988:25).
Não resta a menor dúvida de que o indigenismo pombalino teve
um e f e i.t o mais desagregador
sobre a" organização
tribal que o
regime anterior
das missões.
Visando transformar
o índio numa
força de trabalho
controlada,
as vilas pombalinas
do final do
século XVIII se transformaram
no "locus" da fricção interétnica,
o espaço onde se davam os conflitos centrados na questão da terra
e do trabalho.
Tomando o conceito de "frente de expansão" do ponto de vista
de sua estrutura
interna e de sua dinâmica, Roberto Cardoso de
Oliveira mostra como as frentes de expansão, em seus segmentos
regionais,
são responsáveis
pela destruição
das populações
indígenas
e como esse processo
não se dá ao acaso,
mas sim
conduzido
por interesses
economicos
que motivam
a ação dos
agentes externos nele envolvidos.
A distinção
do autor
e nt r e
"fronteira demográfica" e "fronteira economica" leva-o a concluir
que a faixa situada entre essas duas f r orrt.e i.ras , o sertão, é que
deverá
ser a área onde tem lugar
preferentemente
a fricção
interétnica
(1967:56-57).
De fato, tomando
o caso do Ceará, que se situa na faixa
intermediária do sertão entre o leste pernambucano e o meio norte
maranhense,
vemos que a reorganização
dos antigos aldeamentos
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jesuitic~s pela política pombalina tinha como principal objetivo
obrigar os índios ao trabalho compulsório. A mão-de-obra indígena
foi largamente utilizada no Ceará entre 1780 e 1820, para atender
a demanda
na produção
de algodão
para o mercado
externo.
A
população
indígena foi alvo de intenso controle nesse período,
com a justiça sendo invocada continuamente
para evitar a fuga das
aldeias,
os motins
e as rebeliões
por parte dos índios,
que
res{stiam
à submissão.
A documentação
inédita
recentemente
localizada
no Arquivo Público do Estado do Ceará, pela pesquisa
do "Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo
em
Arquivos
Brasileiros",
mostra
como a administração
local
continuou a usar as leis do diretório pombalino, mesmo depois de
sua revogação
em 1796, para tomá-Ias como base de autoridade
e
legitimidade na dominação dos índios aldeados. Os índios do Ceará
permaneceram
sob a tutela do diretório até 1824, sendo abundante
a correspondência
das câmaras
sobre aluguel de índios, cartas de
doação de índios escravos,
prisões e violência policial sobre os
índios,
que recorriam à fuga das aldeias e à deserção em massa
para escapar à submissão (Porto Alegre 1991) .
Vejamos a seguir o perfil demográfico da população indígena
e não indígena, tal como ~e apresentava na época.

Perfil

demográfico

dos núcleos

populacionais

As quatro
capitanias
do Nordeste
tinham
em 1777 uma
população
de
363.238
habitantes,
o que
equivale
a
aproximadamente
25% da população do país na época, calculada
em
1.505.706 habitantes
(Alden: 190).
Essa população distribuia-se
muito desigualmente
nas quatro
capitanias,
já que Pernambuco
abrigava
a maior
parte
dos
habitantes
(62,3), enquanto na Paraíba vivia 14% da população, no
Rio Grande do Norte 6,7% e no Ceará 17%.
A maioria
da população
ainda se concentrava
ao longo da
estreita
faixa do litoral que formava a zona da Mata, onde se
constata um povoamento praticamente
contínuo desde Natal, no Rio
Grande do Norte, até Penedo, nas margens do rio São Francisco, no
atual Estado de Alagoas.
Na área mais extensa do sertão, que
corresponde
a cerca de 50% da região nordestina
e inclui quase
todo o Ceará, Paraiba e Rio Grande do Norte e grande parte de
Pernambuco, a dispersão era maior e a densidade demográfica
bem
inferior
à da Mata.
Havia uma grande aglomeração
populacional
nos principais
centros urbanos de Pernambuco,
como Recife (18.053 habitantes ),
Goiana
(17.038),
Tracunhaem
(13.049),
Luz (11.212),
Cabo
(9.952), Olinda (9.580), Ipojuca (9.047), Serinhaem (8.919), Una
(7.143) Jaboatão (7.461) e Igaraçu (7.158).
Na Paraíba,
a vila de maior densidade
demográfica
era a
cidade da Paraíba (17.425),
vindo a seguir Mamamguape
(8.328),
Pombal (7.514), Taipu (4.270) e Seridó (3.382).
No Rio Grande do Norte a porcentagem de população urbana era
pequena e as maiores vilas eram Assu (4.277), São José (3550),
Natal
(3.221),
Pau dos Ferros (3.118) e Gúianinha
(3.066).
No Ceará também havia uma baixa aglomeração
nos centros
9
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urbanos
e a população
se disi~ibuia
com mais uniformidade
por
todo o sertão,
em nücleos
de porte médio para os padrões
da
região,
tendo como principais
vilas Aracati
(6.863),
Sobral
(6.089),
rcó (6.028), Viçosa
(4.900), Cariris Novos (4.336),
Inhamuns (4.345),Aquiraz
(3.642) e Fortaleza (3.132).
A distribuição da população por sexo achava-se relativamente
equilibrada,
apresentando
um
pequeno
excedente
masculino
na
Paraíba e Rio Grande do Norte e um excedente feminino no Ceará.

Distribuição

da População

Por Sexo - 1777

-----------------------------------------------------------------Masculino

%

Feminino

%

Total População

pernambuco
paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

112830
26182
12827
29615

49,86
51,16
52,68
48,17

113418
24987
11520
31859

50,12
48,83
47,31
51,82

226248
51169
24347
61474

Total

181454

49,95

18 1784

5O, 04

363238

A familia nordestina tinha em média perto de 6 indivíduos. O
número médio de habitantes por domicílio, que era de 5,87 para o
conjunto
da~ quatro capitanias,
não se distanciava
muito da
média da familia brasileira, de aproximadamente
5 habitantes por
fogo (Alden:200).
Vale a pena notar que as linhas demarcatórias do povoamento
das duas grandes zonas geográficas e econômicas: Mata açucareira
e sertão pecuário, revelam-se nitidamente no arranjo domiciliar.
O nümero de habitantes por fogo era mais elevado no Rio Grande do
Norte e Ceará, de povoamento
mais recente,
onde havia grande
dispersão
dos moradores
pelo território
num nümero menor de
fogos, ao passo que em Pernambuco
o povoamento
mais denso da
faixa litoranea
de ocupação
mais antiga,
resultava
no maior
número de unidades familiares e menor concentração de moradores
por fogo.
Características
Nümero
Pernambuco
Paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

das unidades

de fogos

familiares

- 1777

Total população

Habitantes
por fogo

226248
51169
24347
61474

5,65
6,08
6,70
6,27

40012
8405
3630
9804

----------------------------------------_._------------------------Total

363238

61851

5,87

------------------------------------------------------------------Embora
domicilios,

não hdja dados
sobre a composição
familiar
dos
o equilíbrio
quanto à presença de homens e mulheres
10

-.
na pop~lação
permite
inferir
que a vida social
achava-se
estruturada dentro de um modelo onde a familia nuclear ocupava
lugar central.
Tal
organização social, tanto na zona açucarelra como na
pecuária,
contrasta
com a excepcional idade encontrada
nas
frentes de expansão de homens-vaqueiros
do século XVII e início
do
século
XVIII,
na qual
a presença
de mulheres
era
reduzidíssima,
com predomínio quase absoluto de homens entre os
moradores das fazendas de gado, poucos casais constituídos e um
nümero muito pequeno de crianças. No final do século XVIII a
fronteira móvel da pecuária extensiva do piauí ainda acusava um
considerável
excedente de homens na população. Mesmo assim, os
domicílios piauienses com familia conjugal eram os mais numerosos
(50,3%), vindo a seguir os domicílios
com familias mültiplas
(16,2),
constituídos
de dois, três ou quatro
casais
não
aparentados vivendo numa mesma casa. Os domicílios com família
extensa eram menos frequentes
(6,7%), sendo que o padrão mais
comum desta categoria era a convivência de sobrinhos ou sobrinhas
junto com seus tios, com ou sem primos ou famílias extensas
ascendentes,
representadas
exclusivamente
por sogras.
Os
domicílios com apenas um morador eram raros e viver isoladamente,
mesmo num nücleo urbano
representava
um arranjo excepcional
(Mott 1978:1206-7).
Outras inferências sobre o predomínio da familia nuclear
podem
ser feitas
a partir
do exame do perfil
de idade da
população. A proporção de crianças e jovens revelá uma alta taxa
de fecundidade
e indica um rápido crescimento
demográfico.
O
elevado índice de população de idade inferior a 15 anos, aliado
ao equilíbrio
da presença
de homens e mulheres,
reforça
a
suposição de que a familia conjugal, composta do casal e seus
filhos vivendo
em um domicíli~
comum, constituia
o modelo
predominate de organização familiar.
A distribuição
por faixa etária apresenta o problema de
dividir diferentemente
os grupos de idade para os dois sexos,
dificultando
a sua
comparação
quanto
às
hierarquias
consubst~nciadas
nos laços de parentesco . Enquanto o censo de
1777 define as mulheres adultas entre 14 e 50 anos, os homens
adultos são definidos entre 15 e 60 anos.
Apesar dessa limitação, o número
de adultos dos dois sexos
permite ver que o tamanho e estrutura
dos grupos domésticos
guardavam uma adequação com as necessidades da organização social
do trabalho, uma vez que a população produtiva, de indivíduos
aptos para o trabalho, era elevada. Os dados são suficientes para
mostrar a importância
da
família, enquanto lugar da divisão
sexual do trabalho,
sobretudo no sertão, onde o presença
do
escravo
era pequena
e as origens do trabalho
livre estavam
enraizadas
na unidade
doméstica
e na divisão
do trabalho
familiar,
que caracterizam
a vida camponesa
no complexo
algodoeiro-pecuário
(Porto Alegre 1989).
A comparação
entre as faixas etárias
dentro da região
fornece algumas pistas adiconais para o entendimento da dinâmica
do povoamento. No Ceará e no Rio Grande do Norte a proporção de
crianças entre O e 7 anos
era mais elevada do que em Pernambuco
e na Paraíba, evidenciando
uma população em crescimento
mais
acelerado no sertão. Por outro lado, a expectativa de vida era
11

superior
na zona da Mata, onde há um maior nümero
acima de 50 anos e de homens acima de 60 anos".
Distribuição

da População

de mulheres

Por Idade - 1777

-----------------------~---------------------------------------------+50
O
M

-

+60
TO'tal
7-15
7-14
15-60 14-50
F Populaçã
M
F
M
M
F
--------------------------------------------------------------------7267 16767
26198 25069 21171 17435
58194 54147
2262
pernambuco
3795
5993
5462
4668
4744
12949 10986
2572
511
paraíba
3093
2352
2045
776
1286
3360
6339
5096
243
Rio Gde. Norte
6369
2382
7986
7648
6138
14043 15460
1448
614
Ceará
--------------------------------------------------------------------43537 41272 34329 30593
91525 85689 12063 24230
3632
Total
7

F

A maior fecundidade e o crescimento vegetativo superior da
população
do sertão, verificados
pelas taxas de natalidade
e
mortalidade,
corroboram
as teses de que a pecuária propiciou
a
expansão
demográfica,
em virtude
do acesso
à terra,
que era
abundante e de uma alimentação rica em proteinas. No Ceará, onde
o criatório
já ocupava
a maior parte das terras,
no final do
século XVIII, além da carne de gado, a população criava animais
de pequeno porte, como galinhas, cabras, ovelhas e porcos, tendo
uma dieta alimentar superior a dos povoadores
pobres livres que
viviam em outras áreas
(Pinheiro 1990:50).
Total População

- Taxa de Natalidade

Total

- 1777

%

óbitos

8715
1719
990
2515

3,86
3,35
4,06
4,09

6085
1018
383
1064

2,68
1,98
1,5'7
1,73

226248
51169
24347
61474

13435

3,69

8550

2,35

363238

Nascimentos
Pernambuco
paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

e Mortalidade
%

Total População

Além de grupo social concreto
a familia foi um poderoso
agente ideológico
e modelo
cultural
para a construção
de uma
ética positiva
do trabalho,
que revertesse
os efeitos danosos
provocados pelo estigma da escravidão.
A forte influência
do
sistema de aldeamentos
indígenas - jesuíticos e pombalinos
- na
organização
do trabalho
não-escravo
do século XVIII pode ser
percebida
através
da posterior
atuação
de
missionários,
no
século XIX. O Padre Ibiapina, que percorreu o sertão nordestino,
entre
1860 e 1875, pregando,
construindo
igrejas,
açudes,
cemitérios e casas de caridade foi um dos mais destacados agentes
religiosos
empenhados
na construção
de uma nova ideologia
do
trabalho.
Na pregação de Ibiapina o trabalho perde seu carater
aviltante para se transformar
em meio de sal'/ação das almas e a
religião
desempenha
um papel importante
como instrumento
de
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convencimento
para que a população pobre livre se submetesse
às
relações
de trabalho
regular
e disciplinado,
cumprindo
um
destacado
papel pedagógico
no treinamento
da força de trabalho
(Pinheiro 1990).

Perfil

demográfico

das aldeias

indígenas.

A população indígena aldeada também distribuia-se TIluito
desigualmente
nas quatro capitanias, só que em sentido inverso ao
total da população.
Era muito pequena
em pernambuco
(3,7% da
população) e um pouco mais numerosa na Paraiba (10,2%), enquanto
no Ceará aumentava de forma significativa,
representando
27,9% da
população
e no Rio Grande
do Norte era ainda mais elevada,
chegando a 35,1% da população total.
No seu conjunto.
as freguesias
de índios somavam, em
1777, 39.405 individuos,
sendo que a população
indígena aldeada
mais numerosa encontrava-se
no Ceará, representando
quase metade
desse total.
Em 1782 a população indígena aldeada havia baixado
para 34.988 indivíduos, registrando-se
um esvasiamento
sensível
dos aldeamentos,
sobretudo no Ceará, zona de
conflito intenso,
como já dissemos, em tôrno das terras e do trabalho indígena.

Distribuição
Freguesias

da População
de Índio

Indígena

- 1777

Total População

Porcentagem

pernambuco
Paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

8519
5182
8549
17155

226248
51169
24347
~1474

3,76
10,12
35,11
27,90

Total

39405

363238

10,84

Distribuição
Freguesias

da População

de Índio

Indígena

Total População

- 1782
Porcentagem

Pernambuco
Paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

8512
5050
8182
13244

229713
52468
23812
61408

3,70
9,62
34,35
21,56

Total

34988

367401

9,53

---------------------------------------------~----------------------As aldeias
indígenas
mais populosas
eram Viçosa
(4.900
habitantes) e Crato (2.792) no Ceará, São José (3550) e Estremoz
(2503) no Rio GranJe do Norte e Atalaia
(2.782) em Pernambuco.
Entre as aldeias médias contavam-se
Simbres
(1186) e Alhandra
13

(1659) em pernambuco,
Conde (1907), São Miguel
(1386) e Pilar
(1040) na Paraiba, Arez (1731) no 'Rio Grande 'do Norte, Messejana
(1538) e Soure (1388) no Ceará. A maior parte das aldeias
de
Pernambuco
eram bem pequenas,
representando
enclaves em meio à
densidade
populacional
da região, como
Assunção
(650), Águas
Belas
(577), Santa Maria
(511) e Porto Real (372). Vila Flor
(849) era a menor aldeia indigena da Paraiba e Porto Alegre (765)
a menor do Rio Grande do Norte. No Ceará havia quatro pequenas
aldeias:
Monte-Mor-O-Novo
(710),
Monte-M6r-O-Velho
(264),
Arneiroz (203) e Almofala (198).

o esvasiamento
acelerado
do sistema
de aldeamentos
e a
falência da politica iniciada por Pombal e continuada a ser posta
em uso no Nordeste mesmo depois da extinção do diretório, tornase flagrante
quando
observamos
a estrutura
das unidades
familiares.
O número médio de moradores
por domicilio
é bem
inferior
ao dos
demais
núcleos
de povoamento
e o que
impropriamente
poderia ser chamado de "familia indigena" era uma
unidade composta em média por
4,5 mbradores,
não chegando
a 4
moradores em Pernambuco e na Paraiba.
A estreiteza
do campo de observação
não nos permite
uma
abordagem
das diferenças
culturais
no interior da organização
familiar
dos indios
aldeados.
Contudo,
sabemos
que as vilas
pombalinas
se empenharam
deliberadamente
em desorganizar
o
sistema de parentesco
tribal e a vida comunal,no
intuito
de
promover
a "civilidade
dos indios".
O diretório
criticava
o
sistema anterior
das missões,
considerando
que dava demasiada
autonomia
aos indios,
e continha
leis explicitas
sobre
a
substituição
das moradias
coletivas
por casas iguais aos dos
brancos,
separando
as familias
em unidades
conjugais,
com a
recomendação de que se construissern "casas decentes para os seus
domicilios,
desterrando
o abuso
e a vileza
de viverem
em
choupanas"
(Leis do Diretório, # ).
População

indigena

Número

- unidades

de fogos

familiares

Total população
indigena

- 1777
Habitantes
por fogo

Pernambuco
Paraiba
Rio Gde. Norte
Ceará

2185
1481
1544
3449

8519
5182
8549
17155

3,89
3,49
5,53
4,97

Total

8659

39405

4,55

O processo
de despovoamento
das aldeias e desorganização
tribal fica mais evidente quando observamos a composição por sexo
e idade da população
indigena.
Nas freguesias
de indios
a
proporção de crianças entre O e 7 anos é
maior que nas demais
freguesias,
indicando
que a alta fecundidade
e o crescimento
vegetativo
da população
indigena
superior
à da população
não
inçl.igena. Entretanto,
a população indigeda masculina começa a
diminuir a partir dos sete anos, acentuando-se o menor número de
14
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homens rta idade adulta, justamente aquela que
corresponde à fase
produtiva,
dos índios em idade de trabalhar,
que se evadiam em
massa das aldeias, para escapar ao trabalho compulsório
para o
Estado e para os colonos.
"
Na comparação
entre as duas zonas de povoamento,
Mata e
sertão,
vemos,
entretanto,
que hã uma tendência
inversa
no
crescimento da população indígena,
sendo a proporção de crianças
em pernambuco
superior
à do Cearão
Acreditamos
que essa
discrepância
não seja real mas sim devida a"erros
na contagem
dos índios no Cearã, uma vez que o nümero de mulheres
adultas
nessa capitania
estã visivelmente
inflacionado,
como podemos
comprovar comparando o censo de 1777 ao de 1782, onde a presença
de mulheres índias adultas é bem mais reduzida.

População

~

!

Indígena

+50
Total To
7-15
7-14 15-60 14-50 +60
o - 7
F
Masc. Fe
M
F
M
F
M
F
M
--------------------------------------------------------------------43
795
653
1894
288
600 4136
Pernambuco
1881
1159 1249
373
144 307
2619
25
596
494
1357
1287
Paraíba
624
4362
41
682
2111
1917 250
488
730
1271 1100
Rio Gde. Norte
2110
2364
640
6044 111
1229
6391
440
2011 1970
Cearã
Total

5065 4915

População

3248

Indígena

3818

7726 11476 1122 2035

17161 222

Por Idade - 1782

F

7-14 15-60 14-50 +60

+50

Total To
Masc. Fe
--------------------------------------------------------------------1850
1813
290
Pernambuco
1133 1304
800
692
630
4073
44
418
1301
1271
166 222
Paraíba
605
617
450
2522
25
Rio Gde. Norte
723
629 2062
1578
206 569
1264 1151
4255
39
1016
2675
2672
364
736
Cearã
1086
6552
66
2427 2268
--------------------------------------------------------------------Total
3059
5429 5340
2755
7888
7334 1026 2157 17402 175
7-15

0-7

M

"i1

Por Idade - 1777

F

M

M

F

M

F

Entre outras medidas destinadas
à "civilidade
dos índios",
ou seja à desarticulação
deliberada da sua cultura , o diretório
recomendava
o casamento
entre
brancos
e índios
e o
estabelecimento
de moradores
brancos
nas aldeias.
Além de
extinguir a distinção entre os dois grupos, essas medidas visavam
a distribuição
de terras aos brancos dentro do território
dos
índios, processo que provocou intensos conflitos
até meados do
século XIX, quando se deu o desapossamento
definitivo
da maior
parte das terras indígenas
nos aldeamentos,
no bojo da Lei de
Terras de 1850.
As taxas de natalidade
e mortalidade
nas aldeias indígenas
15

novame~te
mostram
um
crescimento
vegetativo
superior
da
população indígena no Ceará, cham~ando atenção a ai ta mortalidade
de índios' em pernambuco e na Paralba.

População

Indígena

- Natalidad~

e Mortalidade

- 1777

----------------~;;~i~~~~~;--;----~~i~~;---;----;~~~i;
--------------------------------------------------------------------pernambuco
paraíba
Rio Gde. Norte
Ceará

495
226
314
791

5,81
4,36
3,67
4,61

443
314
151
381

5,20
6,05
1,76
2,22

8519
5182
8549
17155

----~--------------------------------------------------------------4,63
1289
39405
1826
3,27

Total
;

-----------------------------------------------_.---------------------

.

Para concluir, como já dissemos, não é possível avaliar até
que ponto a estreiteza
do campo de observação
nos impede de
identificar
a diferenciação
cultural
no interior
das aldeias
indígenas,
quando
comparadas
com o restante
da população.
Entretanto, como frizamos, a legislação pombalina se dedicou com
particular afinco à desorganização
da vida tribal, impondo entre
outras
medidas
já citadas,
a obrigatoriedade
da lingua
portuguesa e proibição do uso da lingua pr6pria de cada grupo ou
mesmo da "lingua
geral",
a adoção
de sobrenomes
portugueses
individuais em substituição
às designações
genéricas nativas, a
separação
das familias
em unidades
domésticas
conjugais{
a
proibição
da nudez,
sobretudo
das mulheres.
O indigenismo pombalino
sufocava as rebeliões utilizando
o
recurso dos descimentos
e transferindo
constantemente
os grupos
de uma aldeia para outra
rebeliões,
unificava aldeias para que
S0 tornassem
mais populosas,
ignoran90
as diferenças
tribais e
misturando propositadamente
diversas etnias,ao obrigar que cada
aldeia
tivesse
um mínimo
de 150 moradores,
facilitava
o
stabelecimento
de moradores
brancos,
com direito
à posse da
torra, recomendando e promovendo os casamentos mistos, dando aos
lndios as mesmas honrarias
e títulos
concedidos
aos brancos,
onfim
fazendo
aquilo que o diret6rio
chama de "reforma
dos
IlLlt!30B,
dos vícios e dos costumes" (Leis do Diret6rio, 1757).
Toàas essas transformações,
na lingual
no habitat,
nas
V t . 06,
na organização
comunitária,
nas relações de parentesco
~f.ttumcnte impuseram
o aceleramento da deculturação e a privação
dtl
ld'ntidade étnica
mas não r-esu Lt.a r am no "desaparecimento"
fllli
o do indio da ;egião,
como mostram
os resultados
desta
p :'vp1i>Hl •
'I'u d o
1'\1i!.{JII

f·<

h;l

indica
que houve
uma subst i t uiç ão grada ti va da
m.i e e das tradições culturais
específicas
por aquilo que
f~(',
.hamado uma "cultura de contato" no interior das aldeias

10 '!'ll1nttll.
Hi"!.q

O con o í.t o de "cultura
p,ü-:'t1 d sigllar o modêlo

de c orrt at o " é utilizado por Moreira
desenvolvido
nos núcleos jesuiticos
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do G~air;á e do Alto Uruguai e repetido na Amazonia, cujo produto
final é o tapuio:
"a singularidade cul'tural,do tapuio é menos o
produto da preservação de uma cultura indígena dominante, que do
processo inverso de perda de identidade
étnica, substituída
por
uma cultura compósita,
uma espécie de cultura de cohtato feita
frutificar pelas missões, e que não podia geralmente ser referida
a nenhuma cultura indígena em particular, embora de muitas delas,
do mesmo
modo que da tradição
cultural
européia,
houvesse
herdado,
redefinido
e incorporado
elementos"
(Moreira
Neto,1988:46).
~ o índio genérico, ou caboclo, tantas vezes apontado pelos
antropólogos,
que encontramos nesse momento no Nordeste. Moreira
Neto assinala que esse tapuio é gestado histàricamente
em regiões
onde a colonização se fez com uso intensivo da população indígena
e presença diminuta de colonos brancos e onde a mesticagem ganhou
terreno ràpidamente, caso precisamente do sertão nordestino, onde
se concentrava,
como
indicam
os censos,
uma massa
ainda
considerável de índios, no final do século XVIII.
Essa "cultura
de contato"
que resulta
na presença
ainda
forte de índios, muitos vivendo em enclaves minúsculos em meio a
uma
população
regional,
cada vez mais numerosa,
explica-se,
a
nosso ver, não só pela intenção dos brancos de retirar do índio o
domínio
instrumental
e normativo
de sua cultura
aborígene,
substituindo-a
por uma mistura de outras tradições
culturais.
Tomemos
cuidado
para não deslizar
novamente
para as teses de
"reação vegetal do índio ao branco".
Parte
da
explicação
deve
ser
buscada
na
própria
flexibilidade
e fluidez dos grupos SOClalS,
na capacidade
que
certas sociedades tribais da região demonstraram
em seu sistema
organizatório,
de se adaptar ao contato e insistirem
permanecer
no
seu local de origem, mesmo dep~ivados.
Essa flexibilidade
e capacidade
de sobrevivência
face às
transformações
reflete-se
na demografia
indígena,
nas elevadas
taxas de fecundidade e crescimento vegetativo da população, que é
superior ao da população não indígena. Entre'tanto, as condições
adversas
do contato
e seus efeitos
negativos
na organização
familiar
fazem-se
sentir na diminuição
do número de homens
jovens e adultos nas aldeias, os quais evadem-se em massa para
fugir ao trabalho compulsório.
Apesar do esvasiamento progressivo das aldeias, ao invés de
se extinguirem
totalmente
pela dispersão
espacial
e pela
miscigenação,
uma parte dos índios do Nordeste permaneceu nelas e
buscou formas de preservar
sua unidade,
agindo em determinados
momentos com eficácia e apoiando-se em sua condição étnica, para
continuar
a viver nas suas terras,
pelo menos até meados do
século
XIX,
quando
novas
pressões
ameaçaram
extinguir
definitivamente
a maioria das aldeias.
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