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

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

77

HISTÓRIA INDÍGENA NO NORDESTE:
FONTES E INSTRUMENTOS DE PESQUISAS

Beatriz Góis Dantas <·>

Sabe-se pouco da história indígena: nem a
origem, nem as cifras de população são seguras,
muito menos o que realmente aconteceu. Mas
progrediu-se, no entanto: hoje está mais clara, pelo
menos, a extensão do que não se sabe.
Manuela Carneiro da Cunha, 1992b: 11

Nesta grande reavaliação das sociedades
indígenas, a historiografia tem - e terá - um papel
fundamental , decisivo até. Pois cabe aos
historiadores, através de uma revisão séria das
abordagens vigentes - que relegam os índios a um
papel fugaz e mal-explicado no início da
colonização, que reservam aos mesmos índios um
enquadramento etnográfico e não histórico ou,
ainda, que reduzem-nos a meras vítimas do
inexorável processo da expansão européia -, não
apenas resgatar mais esses "esquecidos" da
história, mas antes redimir a própria historiografia
de seu papel conivente na tentativa - fracassada de erradicar os índios .
•

John Monteiro, in Silva e Grupioni, 1995: 227.

As epígrafes utilizadas na abertura deste trabalho indicam as
preocupações de antropólogos e historiadores com o conhecimento
lacunar relativo à história dos índios. O Encontro que ora se realiza é
uma tentativa, dentre outras, de estabelecer diálogo e colaboração
<·> NPPCS/UFS.
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para um trabalho interdisciplinar, tendo como temática central a
história indígena no Nordeste. Desta perspectiva mais abrangente,
tentarei esboçar um painel geral sobre fontes armazenadas em
diversas instituições ou mesmo em arquivos particulares no âmbito da
região. Tomarei como referência básica o Guia de Fontes para a
História Indígena e ' do Indigenismo em Arquivos Brasileiros
(Monteiro, 1994), instrumento de pesquisa fundamental, ao qual
procurarei agregar algumas informações sobre outras fontes de
pesquisas, em grande parte acumuladas durante a elaboração do
trabalho "Os Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro: um esboço
histórico," capítulo de livro elaborado em parceria com José Augusto
Sampaio e Maria Rosário de Carvalho, publicado na História dos
Índios no Brasil (Cunha, l 992b).
Meu objetivo mais específico é ver como o Nordeste aparece
no Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo através
dos arquivos cadastrados e dos conjuntos documentais aí descritos e,
procedendo a uma comparação entre os acervos documentais
mapeados e a produção referente os índios do Nordeste registrada na
Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira (Baldus, 1954, 1968 e
Hartman, 1984), levantar alguns pontos para discussão sobre
possíveis ações integradas relacionadas com fontes e pesquisas sobre
a temática indígena na região. Apesar da multiplicidade de fontes à
disposição dos pesquisadores e da inegável importância das fontes
orais, o recorte deste trabalho privilegia documentos escritos, pela
própria natureza dos instrumentos de pesquisa enfocados.

1. Apresentando o Guia de Fontes para a História Indígena e do
lndigenismo
Resultante de um trabalho interinstitucional e interdisciplinar
coordenado pelo Núcleo de )-Iistória Indígena e do Indigenismo
da
,
USP, inspirando-se no Guia de Fontes para a História da Africa, da
Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual (Silva, 1988), o
Guia de Fontes da para a História Indígena e do Indigenismo em
Arquivos Brasileiros (doravante referido apenas como Guia) mapeia a
nível nacional (exceto Tocantins, Amapá e Roraima) acervos
documentais existentes nas capitais. Ao limitar-se às capitais, deixou
de fora os arquivos cartorários, eclesiásticos ~ municipais sediados
em locais mais próximas dos aldeamentos e onde são encontrados
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muitos documentos que se referem à história dos índios. Em
contrapartida, essa redução do universo do trabalho - que no projeto
inicial era mais abrangente - permitiu efetuar descrições dos
conjuntos documentais através de informações mais detalhadas sobre
seu conteúdo, de modo a fornecer pistas mais ricas e mais seguras aos
pesquisadores, o que a meu ver se constitui num dos aspectos mais
relevantes da publicação.

•

Para conseguir esse objetivo constituiu as equipes locais com
professores das Universidades e, quando possível, agregando pessoas
com algum contato prévio com a temática em questão e com trabalhos
em arquivos. Em alguns estados os trabalhos do Guia confluíram com
levantamentos documentais já em andamento em Universidades
nordestinas, 1 em outros terminou despertando interesses e
viabilizando a consolidação de novos grupos de trabalho sobre o tema
em questão.
·
Foram cadastrados ao todo 140 unidades guardiãs de acervos
documentais de interesse para a história do índio localizadas nas
capitais. Designadas como informantes compreendem instituições
públicas ou particulares (arquivos, bibliotecas, museus, centros de
estudos etc.,) ou mesmo pessoas fisicas detentoras de fontes
significativas para a temática em questão. Sobre cada uma delas é
apresentado uma série de informações úteis aos· pesquisadores tais
como endereço, horário de funcionamento, condições para reprodução
dos documentos etc.
Foram registrados 673 conjuntos documentais. Nas palavras
do Coordenador do Guia, o Prof. John Manuel Monteiro, "conjunto
documental é um conceito flexível que pode corresponder a diversos
agrupamentos arquivísticos, abrangendo fundos, coleções, série,
subsérie ou grupos documentais, entre outros" (Monteiro, 1994:8). O
tratamento dispensado a cada conjunto documental, que se constituiu
na unidade de trabalho a ser referenciada, inclui histórico, dataslimites dos documentos, tratamento técnico, descrição de conteúdo,
instrumentos de pesquisa disponíveis (como índices, listagens,
inventários), informações sobre existência de microfilmes dos
documentos e restrições de acesso. Informa ainda sobre os tipos de
Em Sergipe, por exemplo, aos trabalhos do Guia incorporaram-se
estudantes que desenvolviam o Projeto Inventário de Documentos sobre
Indios e técnicos do arquivo público que participaram do Guia da Africa.
f

•

80

ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS

documentos (correspondência, relatórios, fotos, filmes etc.) que
integram o conjunto e sobre suas dimensões em termos de espaço
físico ocupado pelos documentos. Em sua parte final contém mais
instrumentos de ajuda ao leitor: índice de assunto, índice geográfico,
índice de grupos indígenas e índice de informantes (arquivos). Por
tudo isto o Guia "já nasce constituindo-se em obra básica de
referência para as futuras pesquisas sobre história indígena no Brasil"
(Grupioni, 1995:207).

2. O Nordeste no Guia
Fazendo um recorte sobre os arquivos localizados no
Nordeste, mas lembrando que eles não esgotam, evidentemente, as
fontes de interesse para a história indígena da região, pois arquivos do
Rio de Janeiro e do Distrito Federal interessam aos pesquisadores de
grupos indígenas nordestinos, tomo para análise os arquivos
cadastrados pelas equipes locais na Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.
O Nordeste figura no Guia com 52 arquivos que representam
37,1 % dos arquivos cadastrados no Brasil, conforme se pode ver no
quadro abaixo:

Fontes para História Indígena
Arquivos do Nordeste
Estado

Informantes
(Arquivos)

Conjuntos
Documentais

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Total
Brasil (exceto 3 estados)

03
05
11
03
06
10
01
07
06
52 (37,1°/o)
140

03
30
34

12
22
31

01
11
17
161 (23,9°/o)
673
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O número de arquivos, termo aqui en1pregado de forma muito
ampliada, com que cada estado está representado no Guia não abarca,
necessariamente, a totalidade dessas instituições sediadas nas capitais.
Em alguns casos, arquivos pesquisados não forain cadastrados pela
simples razão de não ter sido encontrado em seu acervo
documentação de interesse para a história indígena.
Por outro lado, percebe-se que ficaram de fora do Guia alguns
outros arquivos onde seguramente há documentação sobre a temática
em questão. O caso mais fl agr ante é o do Piauí , onde o Arquivo
Público Estadual detentor de fontes significativas, como indicam os
trabalhos de Mott ( 1985), não foi incluído "por não oferecer
condições adeq uada à realização do projeto" (Monteiro, 1994: 8).
Ceará e Pernan1buco destacara1n -se quanto ao número de
arquivos incluídos no Guia representando os dois estados mais de
40% dos arquivos cadastrados na região. Registre-se, por outro lado,
o número reduzido de arquivos cadastrados no Maranhão e na Bahia
se comparado com outros estados de 1nenor expressão cultural. Neste
último a ausência mais flagrante é a do Instituto Histórico e
Geográfico da Bahia, ofuscado, talvez, pelo grande volume de
documentos do arquivo público estadual que, com sua imensa massa
docµmental - uma das maiores do Brasil - , deve ter absorvido por
demais a equipe de pesquisadores. Significativamente, no Arquivo
Público da Bahia foi identificado o maior número de conjuntos
documentais no interior de um mesmo arquivo no Nordeste.
Considerando que o conjunto documental foi a unidade
utilizada como referência no trabalho, alguns comentários se fazem
necessários. Os conjuntos documentais de interesse para a história
indígena identificados nas capitais nordestinas representam 23,9%
dos conjuntos documentais arrolados no Guia. Uma observação a ser
feita é que não há uma relação unívoca entre o número de arquivos
pesquisados e o número de conjuntos documentais de interesse para a
história indígena. Na Bahia, por exemplo, nos cinco arquivos
pesquisados foram identificados 30 conjuntos documentais
aproximando-se muito do número identificado em Pernambuco e
Ceará onde mais de uma dezena de arquivos foram trabalhados.
Situação limite e paradoxal é o caso de Alagoas e do Piauí em que o
número de arquivos e de conjuntos documentais se eqüivalem.
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Essa variação numérica dos conjuntos documentais ganha
contornos mais definidos quando procura-se vê-la associada aos tipos
de arquivos. Para tanto, reduzi as 52 entidades arquivísticas (ver
relação nominal dos arquivos pesquisados em anexo) a 17 tipos,
procurando formar categorias de abrangência muito variada, de modo
a não perder de vista a idéia da diversidade dos detentores de acervos
de interesse para a História Indígena, alguns dos quais dificilmente
seriam pro.c urados por pesquisadores interessados na problemática do
índio se o Guia não tivesse revelado sua documentação.
O quadro abaixo sugere uma série de indagações. Uma delas é
sobre a grande variação quanto ao número de conjuntos documentais
num mesmo tipo de arquivo. Veja-se, por exemplo, o Arquivo
Público de Alagoas onde o acervo é visto como um único conjunto
documental, enquanto a tendência geral registrada nos demais
arquivos estaduais é para uma multiplicidade de conjuntos
documentais no interior da instituição. Embora a delimitação dos
conjuntos documentais fosse deixada a critério de cada coordenador
estadual, havia a rechmendação "de se respeitar, na medida do
possível, a organização e as rubricas utilizadas nas instituições
guardiãs" (Monteiro, 1994:8). Afora as questões internas com que
cada equipe local teve com que se defrontar na execução do seu
trabalho, a diversidade no número de conjuntos identificados remete
ao próprio acervo: volume, natureza, . procedência e época dos
documentos e, ainda, à organização interna dada ao acervo pelo
arquivo, ou seja, aos trabalhos de arranjo, classificação e elaboração
de instrumentos de pesquisa que permitam identificar no interior do
arquivo os documentos sobre uma temática específica, no presente
caso, a história dos índios.
Os arquivos estaduais custodiam a maior quantidade de
conjuntos documentais de interesse para a história indígena: 56,5% do
total. São seguidos pelos diversos arquivos ligados às Universidades
públicas federais, . detentoras de 11, 1% dos conjuntos cadastrados, e
pelos Ins~itutos Históricos Estaduais com 9,4%. Os três tipos de
instituições somadas detêm 77% dos conjuntos documentais
cadastrados no Nordeste, merecendo pois um comentário específico.
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Conjuntos documentais cadastrados em diferentes ·tipos de arquivos distribuídos por Estados (#)
Aro uivos
ri'ioos
Arquivos Estadµais
vrEãos de Universidades
Institutos Históricos
Arquivos Eclesiásticos
Bibliotecas Públicas
Acervos de Particulares
Museus
Centros de
Documentação
Arquivos Judiciários
Arouivos de ONGs
C. Microfilmagem e
Proj. Eso.
Arquivos Municioais
Assemb. Let?islativas
Arouivos de Cemitério
Entidades M. Ambiente
CIMl-ret?ional
llFUNAl-ret?ional

(#)

AL

BA

CE

01

22
05-01

21
01

01
01

MA
09

SE

TOTAL

08
01-01
02

91
18
15
6
7
4
3

o/o
56,S
11,1
9,4
3,7
3,7
2,5
1,9

3

1,9

3
3

1,9
J ,9

01

2

1,2

.

1
1
l

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

'

02

01

Conjuntos documentais oor Estado
PB
PE
PI
RN

11
03
04

01-01
03

17
03-01-01-01
02
01

02

02

01

01-01

04
01
01-01
01
01

02

03
03

01-02
01
01
01
01
01
01
01

l
1
1

OBS. Quando num mesmo tipo de arquivo a informação sobre o número de conjuntos documentais aparece desmembrada, indica que se
trata de arquivos diferentes numa mesma instituição. Por exemplo, na UFBa há cinco conjuntos documentais no Núcleo de História
Colonial e um outro no Programa de Etnohistória.
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2.1. Os arquivos estaduais
Do Maranhão à Bahia todos os estados possuem arquivos
públicos. Criados em diferentes momentos da história de cada
unidade da federação, seus acervos refletem, muitas vezes, o papel de
cada unidade no conjunto da história administrativa do país. Alguns
arquivos abrigam importantes acervos desde o período colonial até o
século XX, como é o caso do Arquivo Público da Bahia, depositário
de documentação que interessa aos vários estados; enquanto outros,
como é o caso do Arquivo Público do Rio Grande do Norte, detêm
documentação datada de épocas mais recentes. Apesar das diferenças
nas dimensões e conteúdo dos acervos dos diversos arquivos
estaduais eles têm uma característica comum: a de abrigarem
documentos gerados nos órgãos do governo, tornando-se pois
detentores de uma massa documental que trata sobretudo, mas não
exclusivamente, da vida administrativa, política e econômica.
Reunindo documentos da .administração local e da sua relação com o
governo central os arquivos estaduais detêm papéis nos quais os
índios se fazem presentes. Enquanto coletividades ocupantes de
espaços próprios e sujeitos a legislação especial, ganham visibilidade
nesses documentos oficiais nos quais figuram trazidos à cena por
diferentes atores sociais, como administradores de aldeamentos,
missionários, juízes, ouvidores, delegados, vereadores, deputados,
ministros, presidentes de província, fazendeiros, entre muitos outros,
que através de atos, atas, correspondências, relatórios, leis etc. tratam
dos índios revelando em relação a eles posturas as mais variadas.
Registre-se que apesar do predomínio absoluto dos documentos
.produzidos por não índios, encontram-se também escritos produzidos
nos aldeamentos -representações, depoimentos, requerimentos - que
permitem recuperar um pouco das vozes dos índios. (Dantas, 1989).
A amplitude e variedade dos documentos recolhidos aos arquivos
públicos estaduais -. o que tem a ver com a história de cada instituição
e sua política de recolhimento e preservação - abre bastante as
possibilidades de temas a serem pesquisados. Convém lembrar que
muitos deles abrigam documentação de câmaras, assembléias, órgãos
do judiciário, cartórios, etc. tornando acessível uma variedade muito
grande de informações, de modo que uma leitura mais atenta dos
índices por assunto e do item referente ao conteúdo dos conjuntos
documentais será decerto proveitosa. Além do mais, ela revelará que,
às vezes, os acervos gerados por um mesmo órgão público, num
mesmo estado, estão dispersos em diferentes arquivos.
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Assim, a .preeminência com que os arquivos estaduais
figuram no Guia é facilmente compreensível, apesar de que os
registros da presença de índios vão se tomando mais escassos nos
papéis dos arquivos estaduais à medida que se adentra o século XX e
muitos dos aldeamentos, extintos por leis ao longo do século XIX,
deixam de figurar nos registros oficiais. Dados como assimilados, os
índios perdem as terras e a visibilidade.

2.2. Acervos vinculados às Universidades
Abrigados em entidades sob denominações diversas (Núcleos
de Documentação, Divisão de Pesquisa, Centro de Estudos ou
Programas específicos) foram cadastrados 18 conjuntos documentais
em cinco Universidades nordestinas, número que se eleva a 29 ao
incluir-se os museus Câmara Cascudo em Natal e Artur Ramos em
Fortaleza, com suas peças de cultura material indígena. 2
A visibilidade que tiveram no Guia os acervos reunidos e
armazenados em diferentes órgãos das universidades deve-se, em
parte, ao fato dele ter sido executado por pesquisadores e professores
vinculados a essas instituições e, portanto, conhecedores da existência
desse material documental do qual tentarei apresentar uma visão
geral.
Uma característica comum é que se trata de uma
documentação diversificada quanto às formas de registro das
informações: escrita, iconográfica, cultura material e sonora. Assim,
registros gravados da tradição oral de grupos indígenas atuais, se
somam a registros de imagens (fotos, vídeos, filmes) e peças
arqueológicas pré-históricas ou de cultura material de uso corrente
nas aldeias nos dias de hoje, refletindo a multiplicidade de interesses
dos pesquisadores. Quanto à. documentação escrita, da qual me
ocuparei particularmente, é, na sua quase totalidade, resultante de
cópias eletrostáticas e em microfilmes recolhidos em arquivos
europeus (sobretudo portugueses) e brasileiros. A constituição de
acervos a partir de cópias de documentos de arquivos estrangeiros é
'
2

Não foi uniforme o tratamento dispensado a museus e centros de pesquisa
arqueológica no Guia. Como a orientação era no sentido de indexar
acervos arquivísticos em diversos estados os demais acervos ficaram de
fora do Guia
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outro traço comum às várias universidades da região. Mesmo
naquelas onde o Guia não registra a existência de conjuntos
documentais dessa natureza, há notícias de professores que no
passado se deslocaram para Europa em missão de pesquisar
documentos.
Procurei sistematizar no quadro abaixo as informações
contidas no Guia, referentes a microfilmes de interesse para a história
indígena, localizados nas Universidades.
Ao que parece, as Universidades tornaram-se herdeiras de
uma tradição na historiografia brasileira, tradição que durante o
século passado e primeira metade deste, com apoio oficial, marcava a
atuação de alguns Institutos Históricos: a coleta de fontes na Europa.
Deslocando-se para os centros acadêmicos, cujos objetivos estão mais
voltados para a produção de conhecimento do que para a identificação
e guarda de fontes, uma questão que se coloca é a relação dos
pesquisadores das Universidades com os documentos. Servindo-se
das tecnologias mais modernas de 1nicrofilmagem que dispensam o
penoso e demorado trabalho de cópia manual, aumentou muito a
capacidade de ter-se à mão documentos de diferentes arquivos e
ampliou-se bastante a documentação referente ao período colonial no
próprio local de trabalho. Uma pergunta que se impõe é sobre os usos
desses documentos armazenados nos microfilmes. Em que medida
eles têm subsidiado a produção científica regional sobre índios?
Temos conhecimento do conteúdo desses microfilmes trazidos dos
arquivos europeus? Os documentos microfilmados, por exemplo, no
tão insistentemente trilhado pelos
Arquivo Ultramarino
pesquisadores dos diferentes estados nordestinos - armazenados em
diferentes l)niversidades se incluem entre os que foram
microfilmados por pesquisadores da Bahia no mesmo arquivo e,
desde a década de 70 encontram-se no Núcleo Brasil Colônia da
UFBA? Algumas dessas dúvidas poderiam ser esclarecidas com
consulta aos catálogos dos microfilmes. Através do Guia de Fontes é
possível identificar a existência de alguns instrumentos de pesquisa
vinculados a esses acervos microfilmados. Ao que tudo indica porém,
têm circulação limitada e nem sempre são disponíveis fora das suas
instituições de origem, impondo-se a necessidade de maior
articulação regional para troca de informações.
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Ace.rvo documental em microfilmes- Universidades
.

ESTAD.O /ARQUiVO

PR(lCEDÊNCIA

·.

T~NHO ·DA

DATAS

D.O.C~NTACÃO

Bahia
Núcleo Brasil Colônia
UFBA

Ceará
Núcleo de Documentação
Cultural - UFCE
Paraíba
Núcleo de Documentação e
Informação de História Regional
-UFPB
Pernambuco
Divisão de Pesquisa Histórica UFPE
Ser2ipe
Programa de Documentação e
Pesquisa Histórica -UFS

Histórico Ultramarino
Biblioteca da Ajuda
Biblioteca Nacional de Lisboa
Gabinete de Estµdos Arqueológicos
Torre do Tombo

11.000 microformas
35.300 microformas
4.900 microformas
150 microformas
300 microformas

1649-1805
1648-1822
1556-1707
XVI-XVIII
XVI-XVIII

Histórico Ultramarino

16.000 microformas

1618-1801

Histórico Ultramarino

16 rolos

1593-1865

Histórico Ultramarino
Torre do Tombo
Biblioteca Ajuda

50.000 microformas
300 microformas
400 microformas

1548-1806
XVII
1600-1689

Histórico Ultramarino
Torre do Tombo
Biblioteca Nacional de Lisboa
Arquivo Nacional.
Biblioteca Nacional.

.

XVII-XIX
7 rolos
'

XIX
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2.3. Institutos Históricos
Instituições criadas com o objetivo explícito de recolher,
arquivar e publicar documentos necessários ao conhecimento da
história e da geografia, os Institutos dos vários estados nordestinos
que se denominam com nomes diversos, fora1n criados em diferentes
momentos entre a segunda metade do XJX e prüneiro quartel deste
século. São depositários de acervos docun1entais que en1 alguns casos
suplantam em antigüidade e importância a documentação reunida nos
arquivos públicos estaduais. O Rio Grande do Norte parece ser o
exemplo mais flagrante onde o Instituto se constitui no principal
depositário de fontes primárias, inclusive do período colonial mais
recuado. Bafejados pelo apoio oficial e, em alguns casos,
beneficiados pela polêmica em tomo da legitimidade das Províncias
terem arquivos públicos próprios (Rodrigues, 1969), alguns Institutos
armazenaram documentos particulares e oficiais destacando-se entre
os mais antigos os livros de ses1n arias . Nas suas revistas publicaram,
não só documentos como notícias, artigos e ensaios diversos, mas
também muitos discursos e poesias, o que não é de estranhar-se
considerando que em inuitos lugares eram elas o principal, ou mesmo
o único veículo de circulação da produção das elites intelectuais
locais. No amplo espectro de temas tratados pela Revista o índio
figura com maior ou menor destaque nos diferentes estados fazendo
sua entrada através de diversas matérias. Um levantamento nos
índices dessas Revistas (Neves, 1986), deixa entrever que no Ceará e
em Pernambuco os índios são tematizados com muito maior
freqüência que no Piauí ou em Sergipe, que mesmo em estados
vizinhos - e muito parecidos culturalmente como é o caso de Sergipe
e Alagoas - o tratamento foi bem diferenciado. 3 Essas considerações
extrapolam o Guia no qual a Revista figura, sobretudo, enquanto
suporte para a publicação de documentos ou como instrumento de
pesquisa.
Ao restringir meus comentários a esses tipos de arquivos, não
pretendo sugerir que os demais são menos importantes enquanto
3

As Revistas dos Institutos Históricos estão a merecer um trabalho
sistemático de elaboração de índices, a exemplo do que foi feito por José
Honório Rodrigues em relação ao Ceará. Em alguns estados os trabalhos
já estão prontos necessitando de publicação, como é o caso de Alagoas,
onde foi realizado por José Maria Tenório, e de Sergipe por Francisco
José Alves.
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depositários de documentos sobre o índio. Sabe-se do papel
fundamental dos arquivos eclesiásticos e cartorários sobretudo para os
estudos de população. Nos arquivos de ONGs encontra-se
documentação sobre os recentes n1ovirpentos indígenas e recortes de
jornais importantes fontes para o estudo de como a questão indígena
tem sido tratado na imprensa. Enfin1, os diferentes tipos de arquivos
têm sua especificidade que o Guia aj uda a revelar.

3. O pesquisado e o publicado
Coerente com os objetivos e natureza do trabalho a que se
propõe, o Guia de Fontes para a História Indígena e do
lndigenismo em Arquivos Brasileiros divulga resultados do
levantamento relacionados sobretudo com a localização e descrição
dos conjuntos documentais, colocando em circulação as informações
que podem auxiliar mais diretamente os pesquisadores interessados
em encontrar as fontes e avaliar suas potencialidades. O trabalho
realizado pelas equipes locais foi , contudo, mais abrangente,
incluindo avaliações sobre o estado das pesquisas e as perspectivas
temáticas sugeridas pelas fontes levantadas. Estes textos foram
apresentados e discutidos no XV Encontro Anual da ANPOCS
(1991), mas permanecem inéditos, ou foram publicados isoladamente
(Porto Alegre, 1992).
Considerando que os deslocamentos temáticos na produção
acadêmica, além dos interesses teóricos, são também associados à
incorporação de novas fontes de estudo, merece registro os temas que,
a partir da documentação levantada, foram sugeridos para futuras
investigações. Dentre um amplo elenco que consta dos textos
discutidos no referido Encontro da ANPOCS e no relatório do Grupo
de Trabalho História Indígena e do Indigenismo (Monteiro, 1992)
limito-me a citar aqueles que foram indicados com maior freqüência,
entre os quais se incluem:
a) Aldeamentos enquanto principais locus de agrupamentos
indígenas com referências escritas e dados sobre
localização, história, formas de relacionamento com a
sociedade envolvente, administração e extinção;
b) Terras indígenas, uma questão candente sobretudo no
século XIX associada à Lei de Terras (1850), com farta
documentação nos arquivos com dados sobre legislação,
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· doação, invasões, exten$ão, limites, usos, redução e/ou
expropriação dos territórios indígenas;
c) Trabalho indígena e as várias formas de recrutamento e
utilização da mão-de-obra nativa em serviços públicos e
particulares, tema recorrente na documentação, inclusive
com fartas alusões ao recrutamento de índios para a
marinha, tropas etc . Atente-se aos desdobramentos dessa
política sobre a composição da população aldeada e o
controle sobre as aldeias;
d) População indígena é tema que apareQe em muitos
conjuntos documentais com indicações para pesquisa
sobre
diversos
aspectos
demográficos,
como
deslocamentos de populações aldeadas, cruzamentos
interétnicos e raciais, dentre outros; 4
e) Questões de identidade étnica, de "desaparecimento" de
índios no Nordeste na segunda metade do século XIX e
seu "reaparecimento" no final do século XX;
f) Revoltas indígenas em diferentes momentos históricos e
locais, bem como dados sobre outras formas menos
espetaculares de reação indígena.

Dentro da região é possível perceber-se variações na
importância atribuída a diferentes temas e na riqueza da
documentação disponível, resultantes das especificidades locais. A
enumeração desses temas, que às vezes se interpenetram, não esgota
evidentemente o amplo leque de possibilidades de pesquisa para as
quais aponta a documentação descrita no Guia. Uma leitura atenta do
índice de assuntos pode ser bastante instigante. Planejado
inicialmente com destaque para 13 categorias (comércio e navegação,
demografia, expedições de apresamento e descimentos, expedições
científicas, fronteiras, guerras e conflitos, legislação e justiça, mãode-obra, missões e aldeamentos, organização social e política dos
índios, política indigenista, movimentos sociais e terras), terminou
com 935 entradas diferentes o que o tornou muito mais abrangente e
mais útil aos pesquisadores. A consulta aos resumos sobre o conteúdo
dos conjuntos documentais específicos permitirá a cada pesquisador

4

A propósito, ver os estudos sobre demografia histórica em Sergipe
realizados por Luiz Mott( 1986).
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Como decorrência dos trabalhos e articulações desenvolvidos
pelo Guia, em alguns estados procedeu-se à microfilmagem de
documentos e foram elaborados instrumentos de pesquisa mais
detalhados que foram publicados através do Núcleo de História
Indígena e do Indigenismo da USP, então coordenado por Manuela
Carneiro da Cunha. Com referência ao Nordeste foram publicados
dois trabalhos: Repertório de Documentos para a História Indígena e
do Indigenismo (Dantas, 1993) e Documentos para a História ·
Indígena do Nordeste (Porto Alegre, Mariz e Dantas, 1994).
O primeiro descreve duas coleções do Arquivo Público
Estadual de Sergipe - Clero e Câmaras - que contêm documentos
relevantes para a temática em questão. Precedido de uma Introdução
que objetiva contextualizar as coleções repertoriadas no acervo do
arquivo guardião dos documentos, o corpo do trabalho abriga a
descrição de 329 documentos, cujos marcos temporais são 1822-1888.
Acompanha índice temático e topográfico.
O segundo trabalho tem maior abrangência espacial,
cronológica e de fontes descritas e, às vezes, até transcritas. Resulta
de trabalhos realizados no Arquivo Público do Estado do Ceará, no
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e no
Arquivo Público Estadual de Sergipe. Elaborados para serem
publicados como livros em separado, foram reunidos numa única
publicação, razão pela qual julgo mais conveniente apresentar o que
foi feito em cada estado. A parte referente ao Ceará contém uma
Introdução informando sobre o trabalho, um ensaio sobre o contexto
histórico da colonização no sertão, a historiografia indígena e suas
fontes e uma discussão sobre temas e problemas de pesquisa
sugeridos pelo levantamento documental e, por fim, o texto do
repertório dos documentos acompanhado de índices ten1áticos e
topográficos. O repertório inclui o resumo de 541 peças documentais
de interesse para a história dos índios, que se encontram em diversos
conjuntos documentais identificados no Arquivo quando da realização
do Guia. Abrange, predominantemente, um período de cem anos
(1760-1860). No Rio Grande do Norte o Repertório é resultante do
trabalho sobre a Coleção do Senado da Câmara de Natal acrescida de
alguns documentos avulsos que se encontram no Instituto Histórico
local. As datas limites são 1672-1839 e foram repertoriados 257
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documentos. Além dos índices temático e geográfico este instrumento
de pesquisa inclui índice de grupos indígenas. Em relação a Sergipe
há um texto introdutório que situa o trabalho em relação a outros
levantamentos já realizados e discute algumas questões relacionadas
com arquivos estaduais, fontes escritas e história indígena. No
repertório estão resumidos 353 documentos do Fundo Governo do
Arquivo .Público Estadual, datados de 1823 a 1888, referentes,
Sobretudo, à correspondência do Presidente da Província. Acompanha
índice temático e topográfico.
Na Bahia há também trabalhos já elaborados sobre alguns
conj untos documentais do Arquivo Público aguardando publicação.
Dessa forma, parece-me que a publicação do Guia, associado
a outros instrumentos de trabalho sobre- fontes, entre os quais não
podemos esquecer a Legislação Indigenista no Século XIX (Cunha,
1992) e o Inventário da Legislação Jndigenista referente ao período
colonial (Perroni-Moisés, 1992) - trabalhos de abrangência nacional
com várias referências a documentos sobre o Nordeste - amplia
bastante as perspectivas num campo de pesquisa que vem registrando
un1 crescente florescimento: o da história e da etnohistória indígena.
Passando ao largo dessa distinção conceituai, que se faz contudo
necessária (Castro, 1993 e Ribeiro, 1990), e independente da rubrica
sob a qual se abriguem os estudos que vêm sendo desenvolvidos, cabe
registrar que embora a maioria esmagadora da documentação descrita
no Guia seja produzida numa "perspectiva extemalista" ela também
abriga relatos orais indígenas e fontes escritas que registram pontos
de vista, reivindicações e ações que mostram os índios como atores
cujos papéis e falas vão sendo gradativamente retirados do silêncio
dos arquivos.

4. Novos desafios
Na cantoria nordestina o desafio é um duelo lítero-musical
travado entre dois contendores. É uma peleja em que cada um procura
mostrar seu talento e suplantar o rival na arte do improviso, nem
sen1pre, muito improvisado. A palavra está sendo aqui empregada no
sentido mais genérico. O desafio ,que aqui se coloca é de tomar menor
a extensão do que não se sabe. E o desafio de diminuir a defasagem
entre as fontes disponíveis e a produção sobre a história e a
etnohistória indígena da região. Neste sentido parece oportuno
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incorporar, a título de comparação, alguns dados sobre a produção
intelectual relacionada com os índios no Nordeste. Valho-me de uma
obra básica de referência sobre os estudos relacionados com índios no
Brasil que 'é a Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira.
Constituída de três volumes, os dois primeiros foram organizados por
Herbert Baldus (1954, 1968) e o último por Thekla Hartmann (1984).
Nela estão referenciadas 4 600 obras que tratam dos índios num.a. '
perspectiva analítica ou descritiva, incluindo não só as contribuições
científicas como também obras escritas por viajantes ou especialistas
em outros campos do saber, muitos dos quais historiadores que se
interessaram pela temática indígena. Procedi a um levantamento
quantitativo das obras relativas aos diferentes estados nordestinos
incluindo ainda os verbetes Nordeste e São Francisco. O trabalho foi
feito a partir de consulta ao índice geográfico e indica os seguintes
resultados. 5
No primeiro volume (Baldus, 1954), estão comentadas 1786
obras das quais 128 (7 ,2%) dizem respeito ao Nordeste e, dentre
estas, mais de metade são referentes ao Maranhão. No segundo
volume (Baldus, 1968) num conjunto de 1048 obras comentadas, o
Nordeste está referido em 67, o que eqüivale a 6,4°/o. No terceiro
volume (Hartmann, 1984), se mantém o mesmo percentual de
representatividade pois,
num total de 1765 obras apenas 113 fazem
,
referência à região. E importante colocar que dentre estas, 72 obras,
portanto mais da metade, são relacionadas com Maranhão e Piauí.
Este aparece com um número significativo de 20 entradas destacandose o tema arqueologia. Quanto. ao Maranhão aparece com mais de
meia centena de trabalhos de pesquisadores brasileiros (sobretudo do
sudeste) e estrangeiros enfocando os vários grupos indígenas que aí
habitam. Excluindo-se o Maranhão que, no tocante à história dos
índios, vincula-se mais ao Meio Norte do que ao Nordeste, a
representatividade deste na Bibliografia Crítica da Etnologia
Brasileira torna-se ainda mais tênue.
.

s

Uma metodologia de trabalho a partir da leitura do comentário sobre as
obras referenciadas indicará, talvez, um resultado diferente daquele que
está registrado no índice geográfico, pois alguns trabalhos embora não
façam referência explícita, tratam de fatos que se situam no espaço
nordestino. Trabalho ,deste tipo demandaria muito mais tempo para
execuçãot mas seria muito elucidativo se ampliado com outras
preocupações de caráter qualitativo.
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Não pretendo deter-me na análise do que esses dados sugerem
se analisados em conexão com as teorias dominantes e a expansão dos
cursos de pós-graduação, por exemplo, mas apenas vincar a pouca
representatividade do Nordeste nesta obra de referência básica.
Estabelecendo uma comparação com o Guia cabe lembrar que a
região está representada com 23,9% dos conjuntos documentais
cadastrados em todo o país. O desafio que se coloca é, portanto,
aumentar a representatividade
do Nordeste nas obras de referência de
,
pesquisas sobre índios. E diminuir esta distância entre as obras
escassas e a abundância de fontes à disposição dos pesquisadores.
Sabemos das mudanças significativas que vêm se
desenvolvendo no campo indígena e nos estudos acadêmicos desde o
início da década de oitenta, quando os índios do Nordeste voltam a ter
visibilidade e atraem cada vez mais os olhares dos pesquisadores.
Junto com o número crescente de etnias emergentes na região, cresce
o número de estudos acadêmicos. Segundo dados do Instituto
Sócioambiental, somente nos últimos cinco anos foram concluídas
quinze dissertações e teses sobre os índios do Nordeste (Galvão,
1996). Registre-se que não estão aí contabilizados os trabalhos
produzidos na área de História. Se a estes acrescentar-se os estudos
publicados ao longo da década de oitenta, já se modifica bastante o
quadro acima delineado.
Nesta retomada de interesse pelo tema índios no Nordeste 6
em cujo estudo as fontes orais têm desempenhado importante papel,
um dos desafios é que o trabalho de sistematização de fontes escritas
tenha continuidade, articulando-se ao circuito de produção intelectual
e de divulgação. Neste sentido, algumas medidas se fazem
necessárias. Dentre as sugestões apresentadas no GT História
Indígena e do Indigenismo, no já citado Encontro da ANPOCS
(Monteiro, 1992), vou enumerar algumas acrescidas de outras já
anteriormente formuladas por Pedro Agostinho (1989), às quais junto
também minha contribuição pessoal para discussão.
1) Maior intercâmbio de informações sobre a produção
científica regional.

6

Convém lembrar que houve no Nordeste uma tradição de estudos sobre
índios que foi pródiga em alguns estados. Sobre o Ceará ver Sylvia Porto
Alegre ( 1992).
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2) Ampliação do Guia no sentido de pesquisar os arquivos
situados fora das capitais, priorizando-se os municípios
mais antigos situados nas imediações dos antigos
aldeamentos.
3) Realização de trabalhos de microfilmagens ou outras
formas de reprodução de documentos.
4) Elaboração de instrumentos de pesquisa mais detalhados,
tanto das fontes quanto das obras publicadas, e aí se
incluem as Revistas dos Institutos .
5) Formação de uma rede de núcleos ou, simplesmente, de
projetos de pesquisa que se desenvolvam de forma
articulada regionalmente.
6) Alguma forma de articulação que faça circular as
informações, trabalho agora facilitado pelos processos
digitais que exigem porém, é sempre conv~niente lembrar,
prévia sistematização dos documentos.
7) Publicação de falas e escritos dos índios registrados
através de depoimentos e dos documentos encontrados nos
arquivos tais como representações, requerimentos, cartas,
testemunhas em processos judiciais etc.
8) Por fim, em homenagem a Alagoas, que teve a audácia de
sediar esse Encontro há. muito desejado pelos
pesquisadores, sugiro mais um desafio: o de localizar e por
à disposição dos estudiosos a documentação pessoal do
Padre Alfredo Dâmaso, figura que teve destacada atuação
na vida de aldeamentos da região.
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ANEXO

Arquivos do Nordeste cadastrados no Guia de Fontes
para a História Indígena e do Indigenismo
Alagoas
1

\.

Arquivo Público de Alagoas
Arcebispado Metropolitano de Maceió
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas
Bahia
Arquivo Público do Estado da Bahia
Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador
Ar_quivo Municipal da Cidade de Salvador
Núcleo Brasil-Colônia do Centro de Estudos Baianos - UFBA
Programa Etnohistória da FFCH - UFBA

Ceará
Arquivo Público do Estado do Ceará
Arql:livo da Arquidiocese de Fortaleza
·Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel
Cemitério São João Batista
Instituto do Ceará
Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia
Museu Artur Ramos
Museu Histórico e Antropológico do Ceará
Núcleo de Documentação Cultural - UFC
Núcleo de Microfilmagem da Secretaria de Cultura, Turismo
·
e Desporto do Ceará

1
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Maranhão
Arquivo Público do Estado do Maranhão
Departamento de Projetos Especiais
João Renôr - Biblioteca Privada

Paraíba
Arquivo Histórico da Paraíba
Centro de Defesa dos Direitos Humanos
Centro de Documentação e Publicações Populares
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis
.
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano
Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional

Pernambuco
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
Centro de Documentação e Estudos de História Brasileira
Conselho Indigenista Missionário - Regional NE
Convento Franciscano de Olinda
,
Fundação Nacional d Indio Superintendência Regional.
Instituto Arqueológico, Histórico e Geogr~fico Pernambucano
Divisão de Pesquisa Histórica - UFPE
Laboratório de Arqueologia - UFPE
Núcleo de Estu.dos Arqueológicos - UFPE
Núcleo de Estudos Indigenistas - UFPE.

Piauí
Padre Cláudio Melo [Biblioteca Particular]
.

.

r
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Rio Grande do Norte
Arquivo Publico do Estado
•
Arquivo da Arquidiocese de Natal
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte
Biblioteca Pública Câmara Cascudo
Memorial Câmara Cascudo
Museu Câmara Cascudo
Olavo Medeiros Filho [Acervo Particular]

Sergipe
Arquivo Público Estadual de Sergipe
Arquivo do Departamento do Ciências Sociais - UFS
Arquivo do Programa de Documentação e Pesquisa Histórica

-UFS
Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico
Arquivo do Judiciário do Estado de Sergipe .
Biblioteca Pública Epifânio Dória

•

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

