
- . 

- - ~· -

• 

VOLUMES 30/ 31/ 32 1987/88/ 89 

SUMÁRIO 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA: 
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

N . GUIDON: Potencialidades dos eco
sistemas e complexidade so
cial: aplicação no estudo da 
pré-história do nordeste . . . . • 9 

lRMHILD WOST: A pesquisa arqueo16-
gica e etnoarqueol6gica na par-
te central do territ6rio Bororo 21 

MARIA CRISTINA M. SCATAMAC· 
CHIA E FRANCISCO MOS
COSO: Análise do padrão de 
estabelecimentos Tupi Guarani 3 7 

LUIZ M OTI: Conquista, aldeamento e 
domesticação dos indios Gue-
guê do Piauí: 1764-1770 . . . SS 

MARIA HILDA B. PARAISO: Os in
dios de Olivença e a zona de 
veraneio dos coronéis de cacau 
da Bahia . . . . . . . . . . . . . • • . . . 79 

OSWALDO M. RAVAGNANI: Aldea
mentos Goianos em 1750 - os 
Jesuítas e a mineração . . . . . . 111 

OSWALDO M. RAVAGNANI: Eu te 
batizo . . . em nome da servi-
dão (a catequese dos Xavante) 133 

JOHN M . ~IONTEIRO: De úidio a es
cravo . A transformação da po
pulação indígena de São Paulo 
no século XVII . . . . . . . . . . . . . 151 

MARIVONE M . CHAIM: Política in
digenista em Goiás no s~ulo 
XVIII . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 175 

EDIR P . DE BARROS: Política indi
genista, política indígena e suas 
relações com a polftica expan
sionista no II impéri em Ma-
to Grosso . ... ,. ........ . .. " 183 

EXPEDITO ARNAUD: O indio e a as
sistência oficial . A história do 
índio Sabino Apompés Tapaj6s 
Mundurukús ..... .... . ....• 225 

JURANDYR C . F . LEITE: Proteção e 
incorporação: a questão indí-
gena no pensamento político do 
positivismo ortodoxo . . . . . . . • 2SS 

ANTONIO CARLOS DE S . LIMA: Os 
museus de história natural e a 
construção do indigenismo • • . 277 

MIGUEL A. MENl::NDEZ: A presença 
do branco na mitologia Kawa
h iwa: história- e identidade de 
um povo Tupi . . . . . . . . . . . . 331 

ROBIN M. WRIGHT: Uma história de 
resistência: os heróis Baniwa e 
suas lutas . . . . . . . . . . . • . . • . . 3SS 

ANTONIO PORRO: Mitologia her6ica 
e messianismo na Amazônia 
seiscentista . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

RAFAEL J. DE M. BASTOS: Exegeses 
Yawalapití e Kawayurá da cria
ção do parque indígena do 
Xingu e a invenção da saga 
dos irmãos Villas Boas . . . . 391 

PAULO SANTILLI: Os filhos da nação 427 
DOMINIQUE T. GALLOIS: O discur-

so Waiãpi sobre o ouro -
um prof e tismo moderno . . . . 457 

BEATRIZ G . DANTAS: História de 
grupos indígenas e fontes es
critas: o caso de Sergipe . . . 469 

PEDRO AGOSTINHO: Para a consti· 
tuição de um fundo de do
cumentação histórica manuscri-
ta sobre índios do Brasil . . • 481 

BERTA G . RIBEIRO: Museu e Me
mória: reflexões sobre o cole
cionamento . . . . . . • . . . . . . • . . 489 

LUCY SEKI: Apontamentos para bi-
bliografia da língua Botocudo/ 
Borum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl 1 

COMUNICAÇÕES . . . . . . . . . . . . . • . . . 537 
NOTICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 549 
IN MEMORIAM . . . • . . . • . . • • . . • • • • SS9 
BIBLIOGRAFIA • . . . • . . . • . . • . • • . • • • 515 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 

ISSN 0034 • 7701 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



HISTORIA .DE GRUPOS INDlGENAS E FONTES ESCRITAS: 
O CASO DE SERGIPE* 

.. 

Beatriz Góis Dantas 
(Dept9 de Antropologia, Universidade Federal de Sergipe) 

RESUMO: No artigo, discute-se os limites e possibilidades dos 
estoques de documentos escritos encontrados em arquivos estaduais 
na tentativa de "recuperação de historicidades silenciadas", no caso 
específico, os índios de Sergipe no século XIX . Analisa-se como a Lei 
de 'ferras (1850) - associada a un1 discurso de iuistura das raças -
desencadeia um processo de negação da existência de índios e culmi
na com a extinção legal das aldeias, o que leva à liberação das 
terras dos índios. 

INTRODUÇÃO 

Propomos-nos a relatar umª experiência de trabalhe desenvolvida no 
Estado de Sergipe, no tocante ao levantamento e uso das fontes escritas 
relacionadas com os grupos indígenas locais. O interesse por essa questão 
surgiu há aproximadamente 15 anos, em face da necessidade de encontrar 
umà resposta para uma questão sempre presente nos cursos de Etnologia: 
o que ocorreu com os índios que habitavam em Sergipe? A clientela dos di
versos cursos de Antropologia da UFSe era, e ainda é, em grande parte 
constituída de alunos de História (não temos curso de Ciências Sociais). 
Como ocorre na produção historiográfica de um modo geral, a presença 
de índios é registrada em Sergipe, no período colonial, como objeto de 
conquista e catequese. Registros de sua presença são tênues no século 

. (.*J . "".""- Cómunicação apresentada no GT História Indígena e Indigenismo 110 
Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, realiz~da 
em Ãgúas de São Pedro-SP, em outubro de 1984. - . 
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XVIII e reaparecem om mais força na primeira metade do século XIX, 
como habitantes de várias aldeias missões que se espelhavam pelo território 
da Província1

• Depois era o silêncio. Silêncio tão abrupto e profundo que 
se tornava desconcertante. Em face disto, e ciente de que a história se 
faz também com os excluídos, se impunha a pergunta sobre o destino dos 
índios que na primeira metade do século XIX habitavam várias aldeias
missões e sobre os quais se falava explicitamente que eram índios acultu
rados e mestiçados . 

Embora esse "falar sobre" viesse quase sempre marcado _pel~. yisão 
preconceituosa . do dominante, era um sinal de reconhecimento da . pre
sença dos índios, ao quais, a partir de um dado momento, se impõe a lei 
do silêncio . 

. . 
' . \~ . -. .. . . 

As teorias de aculturação:.assimilação poderiam ser . iny.ocadas para 
• ' • • !'\' • . . , • ... ' ... . .. 

"explicar" esse· s1lenc10- sobre os -1nd1os de Sergipe; argumentando-se que 
não mais se falava deles porque, ao cabo de um longo processo de acul
turação e · mestiçagem, teriam afinal se assimilado aos _regionais. Tal ex
plicação contudo não dava conta do que acontecia em ·Óutr.os Estados do 
Nordeste, por exemplo, onde grupos indígenas, após quatro séculos de pro
longado contato com os regionais; não tinham se assimilado e permaneciam 
reunidos em aldeias. Darcy Ribeiro, · aliás, já chamara atenção . para o fato 
d.e que a -aculturação dos índios - não · desembocav~ na. assimilação grupal 
(R,ibeirQ; 1979:446) .. O desafio ~stava pois .colocado: Que ocorrera afinal 
com os índios em Sergipe no último século? . . -. 

Foi instigada por essas questões que, juntamente com o.s .. alµnq~l gp~ 
dispusemos a fazer um levantamento de fontes nos arquivos. locais; - dos 
quais o mais importante é o Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES) . 
A · primeira barreira surgiu quando constatamos que o referido: arquivo es
tava reduzido a um depósito de p~péis velhos~ com grande parte dos do
cumentos amontoados no chão sem mínimas. cóndições· de cónsulta . e ·nem 
sequer de conservação. Conseguimos encontrar ·alguns velhos catálogos 
e listas de classificação do acervo do arquivo, mas era impossível localizar 
os códigos e as pacotilhas classificàdas no meio de toda aquela desordem.· 
A ·organização do Arquivo era pois condição preliminar para o ·1evanta
merito. Começamos por aí. À época ( 1970), dirigíamos -o Dep·artarriento 
de Cultura e Património Histórico do Estado de Sergipe e con:s-eguimos 
um prédio adequado para ·sediar- o· arquivo. ·Os alunos,. como bolsistas e 
logo · depois como funcionários do APES, integraram-se ao trabalho de trans~ 
f erê!l~t~ . e org~ni.za.9ão ... d<? .. ~C(!rYO . :-No .. n~yo .. l<?c.~l, CQ~segui~-$e -recq,mpor 
parte da antiga ordenação dos . . docun1entos, · o que_ :Permitia utilizar . . algun~ 
velhos catálogos e listas de classificàção ·na. localização parcial .da$ -fqntes,. 
Ao mesmo tempo, com orientação do Arquivo Nacional, deu-se início à 
reclassificação do acervo, trabalho que . prossegue até hoje e :que: ~em pos-
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sibilitaôo . aos pesquisadores uma· relativa facilidade na localização dos 
docuinentos2 • O levantamento das fontes relativas aos índios pôde então. 
desenvolver-sé e teve continuidade até 1976. 

METODOLOGIA ·. 

Tendo como pano de fundo a questão básica que nós colocávamos -
o que acontecera com as populações das várias aldeias indígenas de Sergi
pê, cuja existência era oficialmente recoriliecida até ·a primeira metade do 
século XIX ~ a proposta de lévantamen.to. das fontes teria que ser feita . 
nuina perspectiva abrangente, · de modo a ·_ perceber a trama da.s relações 
êconômic'âs, sociais, políticas e culturais entre as aldeias e a sociedade mais 
ampla e · dàr conta do silêncio sobre os índios a partir de um dado momen
to.· Elaboramos então uma relação de palavras-chaves a serem utilizadas 
cõmo pistas na busca dos documentos, palavras que foram também posterior
mente utilizadas na identificação do conteúdo de cada documento, para fins 
de, .classificação. Alguma_s palavr~s-chaves: 1ndio, Xocó, Kiriri, Boimé, Ara
IÍl{.!ru e outras designáções de grupos locais, terra, missionários, missões
aldeias~. Pacatúba, São Pedro, Geru etc (nomes de aldeias-missões locais) 
etc. · 

. . 
O . trabalho obedeceu aos seguintes procedimentos:· 

1 · ·.:_ Localização dos documentos no Arquivo de origem 

2 - ElaboraÇão da ficha 'do documento 

2. 1 - Transcrição (integração óu parcial) ou resumo do documento. 

2: 1 :~.·Transcrição (integral ou parcial) óu resumo do do
cumento. 

2. 2 - Identificação do documento: 
Arqµivo de origem. Data. N. º de ordem e sigla de 

· · identificação no Fundo de ·Documetitos. 

·· ·· 2 . 3 ......_ ·Indicação do conteudo através das palavras-chaves 

. · . 2 . 4 - Classificação para ·arquivamento 
-:- critérios: cronológica. 

3 - Arquivamento -

3 . 1 - ficha do documento 
5.2 - ficha - guia 
Visão de conjunto sobre a documentação 

VISÃO DE CONJUNTO SOBRE. A DOCUMEN,TAÇÃO 

' . . . .. 

A documentação· até en:tãô reunida é constituída de aproximadamente 
800 peças manuscritas em sua ·quase totalidade . O arquivo de. origem é ba-
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sicamente o APES . Alguns documentos foram localizados esporadicamente 
por outros pesquisadores3 no Arquivo Público da Bahia, no Arquivo Nacio
nal e na Biblioteca Nacional. Destes procedem ps documentos mais anti
gos (século XVII e XVIII). A documentação do APES é basicamente 
do século XIX, registrando-se, é bom que se frise, um vazio n~ documenta
ção relativa aos índios de Sergipe no século XX. 

Quanto ao emissor dos documentos, estes foram de início agrupados 
~m duas categorias gerais: documentos emitidos pelos índios e docum~ntos 
emitidos por não índios. Numericamente reduzidos (cerca de 20 peças 
apenas), os documentos que tiveram origem nas diferentes aldeias, são na 
sua quase totalidade requerimentos e representações dirigidas às autorida
des (Presidente da Província, Conselho de Governo, Imperador) reivindi
cando providências para assegurar seus direitos, quase sempre relacionados 
com as terras . 

Os documentos emitidos pelos não índios foram escritos por diferen
tes s\)jeitos sociais, que se inserem de diferentes modos no jogo de interes
ses que permeiam as classes e os grupos sociais que interagem no conteçto 
da sociedade sergipana do século XIX. Revelam em relação aos índios 
posturas variadas que vao das visões românticas e paternalistas marcadas 
pela tolerância e até pela simpatia, às visões mais radicais em que os ín
dios são apresentados como perigosos malfeitores que ameaçam a ordem 
da sociedade e devem ser, no limite, até eliminados. São falas de mis
sionários, curadores e diretores de aldeias, delegados, juízes~ fazendeiros, 
vereadores, Presidentes de Província, deputados, ministros etc. Os do-
cumentos compreendem: . 

1 . A visos e decretos do Governo Central dirigidos ao Presidente 
da Província dispondo sobre índios e aldeias de Sergipe. 

2 . Correspondência e relatórios dos Presidentes de Província. 

3. Correspondência dos delegados, juízes e de outras autoridades. 

4. Correspondência das Câmaras Municipais . 

5. Atas da Assembléia Provincial . 

6 . Correspondência dos missionários responsáveis pelas aldeias di
rigi da ao Presidente da Província. 

7. Representações de proprietários rurais contra índios. 

8. Autos de medição das terras das aldeias . 

. ~ . Autos de devassa de crimes atribuídos a índios 
l O_ Estatística sobre população de Sergipe. 
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LIMITES E POSSIBILIDADES 

Uma avaliação crítica dos estoques de manuscritos conservados no 
arquivo estadual ressalta que a quase totalidade das fontes documentais 
até então reunidas se circunscreve ao espaço e à fala dos dominantes. Pro
duzida no âmbito dos diversos aparelhos de Estado ou a eles destinada, é 
uma documentação que veicula um ponto de vista "oficial", sendo produ
zida sobretudo por administradores. Mesmo quando emitida por missioná
rios, estes se inscrevem como diretores de aldeias ou catequistas pagos 
pelo Estado, funcionários de certo modo4

• 

Em contraste com a relativa abundância de falas de agentes ligados 
ao Estado, é evidente a escassez de documentos produzidos nas aldeias pe
los índios. 

Como diz Michel de Certeau "os caminhos da escrita combinam o plu
ral dos itinerários e o singular de um lugar de produção" (Certeau, 1982: 
219). Essa exigüidade de fontes escritas gerada pelos índios era aliás es
perada. É sabido que o manejo de um código de escrita não era usual 
entre as populações nativas do Brasil e mesmo aquelas submetidas a um 
longo processo de aldeamento e civilização gerido pelos "brancos", ao que 
parece, não eram suficientemente adestradas no ato de escrever . Pelo me
nos no tocante à documentação por nós analisada, os do~umentos de pro
cedência dos índios eram, ,yiuitos deles, "assinado em cruz", indicativo de 
que seus signatários não tinham sequer rudimentos de escrita ou, para 
usar uma expressão popular, nem sequer "assinavam o nome" . 

Doutro lado, a documentação remetida pelos nativos às autoridades 
da Província ou do Império enfrentava os entraves da tramitação burocrá
tica, sendo muitas vezes proposit€ldamente retida ou tomava rumos ignora
dos. Significativamente, mais de uma vez, encontramos nos documentos 
reclamações de autoridades provinciais que exigem dos delegados e outros 
ocupantes de cargos a nível local, satisfações pelo atraso ou desvio. de repre
sentações enviadas pelos habitantes das aldeias indígenas, o mesmo se 
registrando na esfera central em relação à provincial. 

Com tais empecilhos, compreende-se que a documentação emanada 
dos índios e encontrada em arquivos seja reduzida, detalhes de um pro
cesso geral, pelo qual, como resumiu muito bem Douglas Teixeira Mon
teiro, ". . . as vozes dos oprimidos são débeis e quase sempre, não foram 
registradas, ou então chegaram até nós deformadas". (Monteiro, 1978:249) 

Essa característica da documentação, que remete às falas dos domi
nantes e ao silêncio quase absoluto dos índios, pode parecer à primeira vista 
uma dificuldade intransponível, quando se tem e1n mente a "recuperação 
de historicidades silenciadas". Isto aliás tem feito com que muitos estudio-
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sos desistam de estudar a história dos índios, receosos do viés introduzido 
pela ótica dos dominantes que permeia a documentação disponível. Enve
redar por aí significaria desistir da tarefa em f~ce da exigüidade de re
gistros "puros". Implicaria, por outro lado, em assumir perante o docu
mento .uma atitude no mínin10 ambivalente: se proveniente dos dominantes 
~eria descartado como "falso" e espúrio; se proveniente dos índios, en
quanto categorias de dominados, seria verdadeiro, "expressão irredutível 
do ''fa.to" e espelho da realidade''. Tal atitude terminaria por restituir ao 
documento, ou pelo menos àquele gerado pelos oprimidos, um valor ir
refutável5. 

Mas é. preciso reconhecer que há sempre a possibilidade de recuperar 
a presença dos dominados mesmo no interior dos discursos dos dominantes. 
Como lembra Adalberto Marson: "A despeito de toda a sua eficácia, não 
quer dizer que a memória do vencedor e a ideologia que a penetra fechem 
os caminhos da reconstituição histórica ou resistam à desmontagem da 
reflexão· crítica. Pretender tal exigência seria acreditar no ideal de recons
tituição através de repistros "puros", ou ceder ao anseio de onipotência 
dos_ vencedores . / 

Como qualquer parte da história, lançada com suas forças .no con
fronto das lutas com outras propostas, a contradição que a engendra ins
creve em seus registros "impuros" as brechas e os sinais que a identificam 
como representação, sem maior ou menor privilégio que outros registros". 
(Marson, 1984:62). 

OS USOS DA DOCUMENTAÇÃO 

A documentação localizada no arquivo associada às descrições de 
viájantes e outras fontes tem servido de suporte à eJaboração de pequenos 
trabalhos, nos quais tentamos sistematizar as informações disponíveis, tendo 
em vista recuperar a presença dos índios na história. 

Tomamos como unidade de estudo as aldeias, na medida em que 
elas parecem constituir o "locus" privilegiado para observar as contradi
ções e conflitos que envolvem os nativos, particularmente no século XIX. 
Em um desses ensaios, enf ocamos as relações entre os índios e diferentes 
agentes da sociedade envolvente (missionários, administradores, fazendei
ros etc) numa antiga missão dos jesuítas (Dantas, 1983 (1973). Num outro 
trabalho, essas relações são analisadas tomando como ponto central a ques
tão da terra (Dantas, 1976). A sistematização dos dados para a elaboração 
desses ensaios permitiu responder, pelo menos em parte, à questão que 
motivara o levantamento: o destino das aldeias indígenas de Sergipe que 
até meados do século XIX· abrigava uma população de aproximadamente 
t. 500 índios agrupados em vários núcleos (Mott, 1974). Até o final da 
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década . de quarenta aproximadamente, os diferentes segmentos da socie
dade civil e do governo reconheciam a existência de pelo menos cin· 
co aldeias e os seus habitantes como índios6 . 

Não só o Presidente da Província, como também as Câmaras Munici· 
pais pediam ao Governo Central providências para educar os índios. Os 
prprietáeios rurais que se viam por eles ameaçados em seus interesses, 
propunham como solução a remoção dos índios para outra aldeia da "mes· 
tjla casta de gente" ou a incorporação das índios solteiros à Marinha e dos 
casados .. à agricultura, como forma de desmobilização da ação grupal. 
Removendo·os ou dispersando.os, reconhecia-se, contudo, a sua existência, 
existência que é negada na década de 50 e culmina com "extinção" das 
aldeias por Decreto 7 , sob a1 alegação de que já não havia índios, pois estes 
teriam desaparecido através da mestiçagem. Ressalte-se o uso que é feito 
da mistura racial neste contexto. 

Em se ,tratando de populações indígenas sujeitas a longo cruzamento 
inte'rracial, a · mestiçagem foi o critério inventado pelos brancos para negar 
a existência de índios. Com efeito, o conceito de etnia no século )XIX 
estava muito ligado a aspectos antropofísicos, especialmente à cor, e as. 
confusões então reinantes entre raças e cultura acentuavam-nos. 

~ interessante, porém, observar que o apelo à miscigenação como ele
mento diluidor de etnia indígena, e por conseguinte critério para sua ne
gação, será adotada, por volta dos meados do século XIX. Evidentemente 
que isso terá que ser analisado no conjunto das ideologias raciais f ormu
ladas no Brasil, ou melhor, para aqui transplantadas e ajustadas para 
"fexplicar" a realidade de um país onde brancos, negros e índios têm 
sido freqüentemente vistos como ingredientes distinados ao "cadinho racial", 
um. dos mecanismos ideológicos de redução do múltiplo ao uno . O destino 
dó índio, explícito aliás na . legislação que o protegia, era deixar de ser 
índio (Moreira Neto, 1971). As aldeias constituíam-se em pontos de pas
sagem a serem ultrapassados nessa caminhada evolutiva do índio ao civi
lizado. Na prática o problema era decidir em que momento isto ocorria. 
No caso em tela, a exacerbação da ideologia assimilacionista naquele exato 
momento, informando práticas do Estado em relação a índios mestiçados 
e aculturados, ocupantes de áreas valorizadas, a nosso ver está relacionada 
com a Lei de Terras de 1850. Na tentativa de regularizar as propriedades 
rurais e identificar as terras devolutas o govern.o manda incorporar a estas 
as "terras dos índios que já não vivem aldeadas, mas sim djspersos e con
fundidos na massa de população civilizada"8 • 

Assim os critérios de "pureza" e "mistura" foram usados de modo a 
permitir aos dominantes o acesso legalizado às terras dos índios "extintos" 
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pela mistura de raças, algo, aliás, muito semelhante à recente tentativa 
de "emancipação" dos índios. 

A documentação reunida permite não só desmontar o discurso ideoló
gico do Estado e dos fazendeiros - " extinção dos índios pela mistura" -
mas também analisar como nas aldeias, ao verem negada pelo Estado a sua 
identidade étnica e conseqüentemente os direitos e ela associados (proprie
dade comunal das terras, isenção de dízimos e impostos, serviços religiosos 
,gratuitos, ordenanças próprias etc), os índios reagem reativando elementos 
da cultura com os quais procuram recolocar as diferenças, marcar distin
tividade, enfim mostrar sua "cultura do contraste". (Cunha, 1979:36) . 
Significativamente é nos momentos de crise nas aldeias (invasões de terras, 
expulsão de índios, prisão de líderes, extinção das aldeias) que os docu
mentos registram o uso de itens culturais que servem como sinais diacrí
ticos . É justamente quando se sentem ameaçados que aguçarão os sinais 
externos de sua indianidade e os usarão na tentativa de garantir seus in
teresses, pois a identidade étnica não é simplesmente contrastiva, mas tem 
também uma conotação política (Cohen, 1969). 

I 

VEJAMOS ALGUNS CASOS CONCitETOS 

lndios da missão de Pacatuba, nas proximidades do Rio São Francis
co, após longo período de desavenças com fazendeiros e autoridades locais, 
invadem a cadeia pública da Vila de Propriá, onde se encontrava preso 
um seu líder a fim de libertá-lo, e o fazem ruidosamente em número de 
mais de duzentos índios portando arcos e flechas, além de outras armas. 
(Auto de devassa dos índios de Pacatuba, 1827). 

Aldeia da Chapada . Ano de 1872 . Sob o pretexto de que já havia 
índios, o governo manda medir as suas terras para legitimar posses. Ao 
tomar conhecimento do fato, "reunidos em grande número e armados de 
foices, flechas e arcos, à maneira de índios, com grandes vozerios e insul
tos, começaram a fazer diferentes e grandes roçados nos terrenos de que 
tratam os abaixo-firmados, com o único fim, segundo deles mesmo se ou
via, de mostrarem que as terras da Chapada lhes pertenciam ... " (Re
presentação de proprietários de engenhos, 1872). 

Se traços culturais podem ser retomados da bagagem cultural e postos 
em realce para marcar a identidade étnica, a manipulação ao nível da "ra
ça" se torna mais operativa para quem pretende negar a existência de 
índios do que para aqueles que pretendem afirmá-la. Verificar como raça 
e cultura são acionadas por diferentes sujeitos sociais a fim de negar iden
tidades .ou reafirmá-las no contexto do século XIX, tem evidente interesse 
teórico. Mas a documentação reunida sobre os índios de Sergipe tem ser-
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vido também para subsidiar as ações dos próprios índios na defesa dos 
seus direitos. 

Quando em 1978, os Xocó da Ilha de São Pedro, reativando sua iden
tidade étnica, retomam parte do antigo território tribal e se vêem pres
sionados a provar com "documentos escritos" os seus direitos, uma vez que 
a rica tradição oral do grupo não era levada em conta pelos tribunais, a 
documentação da antiga missão de São Pedro do Porto da Folha foi posta 
à disposição dos índios. Foi encaminhada à Funai, através de entidades 
que os apoiaram na reconquista dos seus direitos9 , e parcialmente publi
cada ao lado de alguns estudos (Dantas e Dallari, 1980) . Contribuí
ram de algum modo para que os Xocó, que, no final do século passado, 
foram obrigados a dispersar-se, transferindo-se uma parte para a aldeia 
dos Kiriri, em Alagoas, enquanto outros permaneciam nas terras camuflan
do sua identidade, tivessem hoje assegurados seus direitos de posse, ao 
menos sobre a Ilha de São Pedro, pequena parte do antigo território tribal, 
e sua indianidade reconhecida. 

Para terminar, vamos tentar rapidamente estabelecer uma ponte 
entre este trabalro e u1na questão atual que é a relação e o compromisso 
do pesquisador com seu "objeto de estudo". O retorno do trabalho para 
o pesquisador tem sido insistentemente "cobrado,,, exigindo-se muitas ve
zes dos estudiosos que a escolha dos temas e universos de pesquisa sejam 
determinados pela possibilidade de imediato retorno do resultado às po
pulações estudadas. Gostaríamos apenas de colocar que o retorno do tra
balho científico toma formas as mais diversas e às vezes até imprevisíveis, 
como parece ser o caso do levantamento da documentação acerca dos ín
dios . de Sergipe. Realizado na primeira metade da década de setenta, num 
momento histórico em que a abertura de estradas (Transamazônica, Santa
rém-Cuiabá, Manaus-Boa Vista) ameaçava a sobrevivência de muitos grupos 
indígenas do Norte e do Centro Oeste, fechar-se em arquivos em busca 
de documentos históricos acerca de índios dados como "extintos", poderia 
ser visto como a atitude típica de reclusão à famosa "torre de marfim". No 
entanto, a aparente inutilidade de um trabalho iniciado com interesses 
acadêmicos se desfaz quando, no movimento geral da sociedade, minorias 
lutam pelos seus direitos, luta que para os Xocó passa pelo reconhecimento 
da sua identidade étnica e de acesso às terras da antiga aldeia. Naquele 
momento, final da década de setenta, os que tinham reduzido os índios 
mestiços a índios "extintos" e sua oralidade a documentos de segunda ca
tegoria, exigem registros escritos, "provas" daquilo que através da escrita 
eles tinham tentado negar ...:...._ a existência e, conseqüentemente, os direitos 
dos índios de Sergipe. Uma leitura crítica dos documentos escritos ter
mina por mostrar a profunda violência que perpassa a arbitrariedade ·da 
extinção legal das aldeias e da negação da existência de índios, permitindo 
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que estes incorporem aos seus instrumentos de luta uma documentação 
reunida sem intenção prévia e consciente de colocar a pesquisa a serviço 
dos pesquisados . 

NOTAS 

( 1) - Ver "Etnias Sergipanas", livro publicado em 1950, no qual Felte Bezerra, 
professor de Etnologia da antiga Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, dedica 
um capítulo aos índios. 

(2) - A partir de então o Departamento de História da UFS passou a ter 
uma presença atuante no APES e em outros arquivos locais, através do Programa 
de Levantamento das Fontes Primárias da História de Sergipe. Este programa ti
nha uma abrangência geral e visava colocar os alunos em contato com os arquivos 
e estimular sua iniciação na pesquisa e, ainda, por à disposição dos pesquisadores 
um sistema unificado de informações. Funcionou inicialmente como atividade ex
tra-curricular sendo depois transformado em atividade de estágio, e como tal per
&iste até hoje. Ver Levantamento Parcial das Fontes Primárias do APES, 4 vols. 
Programa de Documentação e Pesquisa Histórica - C~CH - UFS - Aracaju, 1982. 

(3) - Dr. Luiz Mott nos forneceu cópias de vários documentos do APEB, 
BN e AN. Do mesmo modo nos servimos dos microfilmes e cópias xerox do De· 
partamento de História da UFS levantados em arquivos nacionais e de Lisboa por 
seus pesquisadores . 

( 4) - Os arquivos das ordens religiosas a que pertenciam os missionários são, 
certamente, depositários de outras falas. Nossa incursão pelos arquivos do Convento 
da Piedade, em Salvador, sede de uma prefeitura dos capuchinhos, no entanto, foi 
desalentadora pela exigiiidade de documentos encontrados sobre as missões que os 
capuchinhos mantiveram em Sergipe. 

(5) - Para uma discussão sobre o valor dos docu1nentos e questões correla
tas ver o instigante artigo intitulado "Reflexões sobre o procedimento histórico", 
Marson, 1984. 

( 6) - O termo aldeia está aqui empregado em sentido de localidade habitada 
por índios. Eram elas: São Pedro do Porto da Folha, Pacatuba, Agua-Azeda, Geru, 
Chapada. 

Dois outros núcleos de índios teriam desaparecido na primeira metade do sé
culo: Rio Real e J aparatuba. 

(7) - Decreto n<? 1.139 de 6-4-1853 - Leis do Império. 
( 8) - A viso n<.> 172 do Ministério dos Negócios do Império de 21-10-1850, 

Coleção de Leis do Império. 

(9) - A documentação foi entregue no final de 1978 à Diocese de Propriá 
que, através do CIMI, a encaminha à FUNAI, bem como à Comissão Pró-tndio de 
São Paulo que, além de enviar cópias à FUNAI, faz a publicação de "Terra dos 
lndios Xocó", onde ela foi parcialmente transcrita. 
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