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UM BREVE COMENTÁRIO. 

Luiz Sávio de Almeida 

AS DIFICULDADES DE SEMPRE 

Todos sabem a dificuldade para manter a periodicidade 
de uma publicação. Já estamos no número III e não é fácil manter 
o compromisso assumido durante o Encontro de Penedo . 
Felizmente, a iniciativa vem sendo bem recebida e demonstra o 
esforço de nossa Universidade em colaborar com a causa indígena 
e , mais especificamente, com os índios do Nordeste. 

O PROBLEMA TEÓRICO EM MARIÂTEGUI 

Desta feita, o corpo central da discussão teórica é remetido 
para José Carlos Mariátegui, esperando que seus textos ampliem 
a margem de discussão sobre os índios do Nordeste. Uma série 
de perguntas se encontra latente nos textos de Mariátegui que, 
resumidamente, articulam a questão indígena a uma cadeia de 
situações que vai do jogo internacional ao local. O ponto 
fundamental é a sua tese de que o problema indígena está ligado 
à produção e que ele se resolve pela solução do nacional. 

Incorporamos uma nota Autobiográfica (talvez a única) e 
uma cronologia marietaguiana escrita por José Carlos Mariátegui 
III . Incorporamos um texto sobre o Imperialismo e a América 
Latina, bem como part~s de seu clássico 7 Ensayos, nas quais 
estão focalizadas a questão da ter ra e do índio. Todo este material 
foi devidamente autorizado pela Casa Museo José Carlos 
Mariátegui. 

Ainda no bloco relativo a Mariátegui, integramos um texto 
do Professor Dr. Jaime de Almeida da Universidade Nacional de 
Brasília. O Professor Almeida é especialista em festa e a toma 
como um detalhe capaz de refletir teses centrais do pensamento 
de Mariátegui. 

UM INFORME SOBRE A EUROPA 

Especialmente escrito para este volume, tem-se um texto 
da Professora Dra. Sara Núnez de Prado que é Diretora do 
Doutorado em Estudos Europeus na Universidade Européia de 
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Madri. Ela repassa informações sobre etnias na Europa e centra 
no problema gitano. O texto é instigante por situar o problema da 
etnia em contexto radicalmente diverso do que se encontra locado 
para os índios nordestinos. 

Neste particular podemos destacar dois elementos básicos: 
a etnia no contexto da globalização unificada que se estende pela 
Europa e o choque dentro das estruturas de Estados Nacionais, 
com resultados constantemente divulgados pela imprensa. 
Haveria algo a ligar uma etnia posta naquele contexto e a posta 
no da sociedade nordestina? O que seria? Parece-nos que nos 
encaminha para uma conclusão: etnia e contexto nacional são 
dois fatores estreitamente articulados no mundo moderno. É claro 
de que não se trata de uma tese nova, mas é suficiente enquanto 
demonstração sumária do que se desenvolve no âmbito da Europa. 

OS ÍNDIOS DO NORDESTE 
O primeiro texto diretamente ligado aos índios Nordestinos 

é escrito pelo Professor Dr. Marcus J. M. de Carvalho da 
Universidade Federal de Pernambuco. O Professor Carvalho 
refere-se ao que é conhecido como Ciclo das lnsurreições Liberais 
do Nordeste e, assim, aparecem a Revolução de 1817, a 
Confederação do Equador e a Praieira. Na verdade , tratam-se de 
situações políticas que, dentre outros pontos, operam na definição 
paulatina do Nordeste enquanto região situada perante a 
construção do nacional. 

Nelas, Carvalho vai situar o envolvimento indígena e tece 
uma história política do envolvimento indígena nesta malha de 
situações e opera com o conjunto de estratégias dos índios. O 
ponto fundamental do desenvolvimento de sua tese refere-se ao 
fato· de que as definições de posição por pa rte dos indígenas devem 
ser vistas pelos seus locais: o índio deve ser visto, no caso, a 
partir das condições contextuais de seus locais. Desse modo, o 
envolvimento seria matéria circunstanciada pelas diversas 
particularidades· das situações vividas. 

A Professor Maria Hilda Saqueiro Paraíso da Universidade 
Federal da Bahia toma os Botucudos do Leste como motivo para 
examinar os viajantes do século XIX, trabalhando o período que vai 
de· 1815 a 1820. Pelo que entendemos, três situações simultâneas 
e integradas devem ser consideradas: o viajante, a viagem e a obra. 
Todas estariam circunstanciadas pela natureza da sociedade que 
viabiliza os empreendimentos e consome seus resultados. 
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Dois grandes fatores são vistos como limitantes dos 
trabalhos: o conhecimento nos campos de humanidade e 
científico. Por outro lado, seria impossível considerar os tr~balhos 
sem passar pela ideologia dominante e pelo projeto de 
investimento sobre o Novo Mundo. 

Rafael Ruiz, doutorando em História pela Universidade 
de São Paulo discute as ligações entre bases jurídicas e projeto 
econômico ligado ao fluxo de força de trabalho n ecessário para a 
sustentação do s istema colonial, centrando seu texto no período 
da União Ibérica. O seguinte trecho introduz bem o espaço de 
discussão em seu trabalho: 

A sempre árdua tarefa teórico-jurídica de 
encontrar argumentos e teorias que 
fundamentasse m solidamente os princípios 
jurídicos foram resolvidos pelos teólogos-juristas 
espanhóis, n1as a solução prática e a aplicação 
desses princípios foi sendo resolvida de acordo 
com as circunstâncias brasileiras. 

Luiz Sávio de Almeida apresenta uma nota prévia sobre 
uma sondagem de opinião dos ha bitantes não-índios de Porto Real 
do Colégio sobre os índios Kariri-Xocó, seus vizinhos. A sondagem 
teve por objetivo encaminhar questões para trabalho de campo e 
preocup.ou-se, sobretudo, e m determinar o grad iente de 
radicalizações contra os índios. 

O Professor Dr. Renato Athias da Universidade Federal 
de Pernambuco discute temas ligados à saúde indígena e, mais 
especificamente, em relação aos Pankararu (Pernambuco). O 
texto é pa rte de pesquisa ainda em realização e se preocupa com 
a saúde reprodutiva discutindo as relações entre ambien te , 
sociedade e práticas médicas. 

Em seg11ida, a Dra. Cláudia A. Valença entra com texto 
da área de arqueologia, discutindo os sítios ceramistas do 
Nordeste, procurando, inclusive, sistematizar as i11formações que 
existem a respeito deles . Finalmente, tem-se texto de Joceny 
de Deus Pinheiro da Universidade do Ceará em que aborda uma 
série de questões relativas aos Pitaguary e discute, sobretudo, a 
questão da história abordando memória e identidade. 
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UMA COLOCAÇÃO FINAL 
Continuamos com o que foi acertado durante o Encontro 

de Penedo: manter um veículo de divulgação de material sobre 
os índios do Nordeste brasileiro. Neste sentido, novamente 
colocamos em disponibilidade trabalhos de professores e 
estudantes. Ao que tudo · indica, cada vez mais se torna rico o 
filão dos estudos sobre os índios nordestinos. A nossa intenção é 
que a partir do volume V, tenhamos uma Revista o .. que, 
fundamentalmente, dependerá de patrocínio. 
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