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resultados do levantamento documental

de Fontes para

(USP/UNICAMP/UNESP/AN,

a História lndigena e do lndigenismo

em

1990).- Inicia-se com um mapeamento preli-

minar dos estudos realizados sobre o indio em Sergipe destacando-se
segue-se com a descriç~o dos conjuntos documentais
liaç~o geral da documentaç~o

realizado

fontes e

temas.

inJ~xados e termina com uma

e indicaç~o de algumas perspectivas

ava-

temática5 p8ra pes-

guisas.
Embor~ z~j~ possivel detectar em Sergipe um certo culto ao indio do

passa-

do, expresso, por exeR~10, na figura de um indígena presente no selo oficiol do
tado, n~o se varifica uma correspondente

Es-

tradiç~o de estudos cuja tem'tica especifi-

ca seja o indio.
Da modo Q8ral, até 1970. é com~ sub-divis~o.
t~

ou item de um tema maior.

~

o indio é enfocado. Assim

~

História da Sergipe" tratado como objeto de conquista e cateQU8se.

n~
~

é que aparece invariavelmerlte como capitulo

dos autores as formulaç~es sobre o tema, dadas pelo historiador
fim do século p~ssado (FREIRE~ 1891), ou citando

diretamente

mais conhecidas refprentes ~os eventos da conquista.
d~~montos-miss~es
documentais

repetindo

as

fontes

em cronistas,

lançam alguma luz sobre o passado das populaç~es
d~ da pesquism documantml

e pelo tr~tamento

no

primárias

sobre 'ndio&

apavecam em obras diversas de caréter 'histórico fornecendo

refer@ncias encontradas

de

muitos

Felisbelo Freira

Informaç~es

que, ao lado de alguns arti;o5 publicados

rico local e d~

nos livros

que

Q

ml-

pistas

na Revista do Instituto Históviajantes

e

memorialistas.

indígenas de Sergipe. Pela ser ieda-

dispensado

ao tema. dois autores merecem

particular atenç~o: Felisbelo Freire e Felt~ Bezerra.
Publicado no fim do século XIX.
(FREIRE, 1891) é um marco na hi5toriogr~fia

o

livro

História

d~

local, constituindo-se

S~rqipe

na primair~

t~matizaçlo global da histÓria de Sergipe e uma das primeiras tentativas

regional do Brasil. Ampla pesquisa documental serve d~ base a um~

1575-1855
Bi5-

de história

intQrpretaç~o

em

2

que fatos geog~éfjcos, sociais e etnológicos se cruzam na construçlo da obra.
Na busca das fontes, segundo

5~U

próprio depoimento, o autor cc~sumiu

.

anos de pesquisas em cartórios e arquivos. Esse contato com os manuscritos
tG vis{VQI no decorrer do livro. Embora o autor n~o explicite

as

seis

é bastan-

localidad6s

p~squisou" ~egundo a tradiç&o oral. teria sido nos arquivos d~ 810 Cristovlo

onde

(SE)

e

do Rio de Janeiro (SILVA. 1973).
Ao traçar o panorama de trAs séculos de história de

e concluindo pela pequena inFlu@ncia do índio na

formaçlo

Sergipe.

do

Freira

5ergipano.

mais demoradamente no capitulo dedicado à conquista, tais populaç~es

fala

Tratadas

fazem-se

pre-

SQntoB nos séculos ~VII e XVIII através das missôes. das fugas e dos ataques ~ capital, formas de reaçlo registrad~s relo autor. A quest~o do trabalho é também enfocada miro capí t.ulo intihllado " Os r6!sultados da abo l ção da ascr av dão indígena ",
í

rece regisLro especial a transcriç~o de documentos que interessam diretamente
tóri~ indig~na. particularmente

!Vle-

í

as cartas de sesmarias e depoimentos

sobre

à his-

as

pri-

meiras tentativas de catequese.
Ao aborder a formaç~o étnica de Sergipe, com o instrumental da

História

e

da Antropologia, Felte Bezerra, professor de Etnologia e Etnografia de F~culdada Católica de Filosofia de 8ergipe (1951-59), em Etnias Serqipanas
ta do indio n~o apenas como personagem da ·~poca de conquista,

(BEZERRA. 1950) traincorporando dBdo~

da

biblio~rafia Já p~Bquisffida,mas procura restrear B presença e extinç~o dos aldeamentos até o ,A:culcIí<n:. Tendo como rneta analisar i:1 f'or maçáo da "et.ní a ser';:tipê.il'lt.i"
.:;:
0:::0mo rüfercncinl a teoria da aculturaç~o, o autor conclui pela 8ssimilaç~o

das popula-

ç~es indt9Bnas de Sergipe como resultado final de um longo procmS50 de cc~tato entre
raç~s e culturas. Resta-lhe entllioavaliar a influ@ncia biológica e cultural do índio
na populaçlo sergiPBI1a atual. Entre os méritos do autor Gstilio uso d~ nov~s fontes os r~lat6rios d~ Presidente d~ PI"ovincia - para o estudo do indio no século XI~.
Até a década de setenta. a presença do indio em SQrgipe

era

anfeceda

50-

brQtudo no Pêriodo colonial. A violência a ao ma5s~cre das guerrAS da co~~uista opunha-se, em geral, o caráter humanit'rio da catequese através de
buido5 qU~~~ corn ~xclusivid~de
~

aldearnentos,

aos Jesuit~s. superdimensionando-lhes

o papel em

atrida-

trimento de outr~5 ordens religiosas. Registros da presença indi;ena no século XVIII

3

s~o tênues e reaparecem com mais força na primeira metade do século XIX, como
tantes de v'~ios aldeamentos que se espalhavam pelo território da Provincia.
gunda metade do século

5~0

dados como assimilados

A redescoberta

Na

se-

e sobre eles n~o mais se falava.

dos arquivos e do tema indio.

Nos anos setenta. em Sergipe. o indio passa a ser tema especifico
quisa sistemática.'que

habi-

se volta sobretudo pBra os arquivos na

t~sca

de

de

pss-

documentos

que ajudassem a responder certas quest~es que se colocavam nas aulas de Etnografim
Etnologia

da

UFG,

como

reflexo

(OLIVEIRA, 1967; RIBEIRO,1970).
riam o desaparecimento

da

reorientaç~o

dos

estudos

sobre

As teorias de aculturaçfto-~5similaçgo

tema

o

que

e

explica-

dos lndios em Sergipe. pareciam nlo dar conta do que

ocorria

em outros estados do Nordeste, como Alagoas, onde grupos indigenas, apÓs quatro

sé-

culos de prolongado contato com os regionais. n~o tinham se assimilado e permaneciam
reunidos em aldeias. ~arcy Ribeiro, aliás, já chamara atençlo para o fato de
~cultur~ç~o dos índios nlo desembocava

na Bssimil~ç~o

outro lado, a exist~ncia de remanescent~s

grupal

(RIBEIRO,

indigenas identificados

que

1970).

no lado

Por

sergipano

do baixo S~o Francisco na d4c~da de cinquenta deste século (HOHENT~~L, 1960).
teve para a necessidade de retomar-se o tema do irldio

e

a partir de uma novm

apon-

perspec-

tiv~. O desafio estava pois colocado: o que ocorrera com os lndios de Sergipe na segunda metade do século XIX? Essa quest~o

nos levou nos arquivos, junto com os

alu-

nos no inicio da dócada de 70. A situaçlo em que se encontrava o Arquivo Público [5tadual. guardi~o do principal acervo documentml do Estado, n~o permitia a r~~lizaç.o
da pesquisa antes da organizaçto

da sua documentaç~o.

zado (DANTAS. 1984), instaurando-se

trabalho que foi ent~o

reali-

um período de reativaç~o do interesse pelos

ar-

quivos sergipanos.
D~ fund~mentBl
pel da Universidade

importlncia na raorganizaç~o

através do Departamento

dasenvolve o Levantamento

dos arquivos

de História, que desde os

de Fontes Primárias da História d~ Sergipe

A partir de ent~o v'rio5 arquivos públicos e particulares

tuindo-se importantes instrumentos de pesquisa

~nos

j' publicados,

(ALMEIDA, 1982).

Como

o

pa-

setenta

(FONTES, 1972).

foram trabalh8Jos

tal e no int~rior do estado, e Bl~uns resultados encontram-se

•

locais foi

na capiconsti-

desdobramento

4

desse trabalho, na década de 80, pesquisadores

do Departemento

ampliam a ~rea de in-

v~sti;aç~o ~m arquivos nacionais e portugueses.
Especificamente

em relaç~o ao indio. no começo da década de

70.

foi

ini-

ciodo um levantamento de documentos sobretudo no Arquivo Póblico Estadual.

Retomado

de forma intermitente nos anos 80. sob influxo do Grupo de Trabalho

História

sobre

Indi;ena e do Indigenismo da ANPOCS.o trabalho foi intel)sificado em 89/90 com a participaçào dos Departamentos

de Ci@ncias Sociais e História da UFS e do

bl ic:ovisando ti ~!la·bor.~(;:~c,
de I.Hn
Paralelamente

í

Arquivo

PÓ-

nvent.ár o dias f'ont.ez ,
í

à aç~o da l~iversidade

e à

organizaç~o

do

Arquivo

Póblic:o

Estadual uma nova dinlmica vai se instaurando no campo arquivist.ico local através de
cursos, levantamento~ de fontes. reorganizaçlo
~ incremento das pesquisas hi5t6ric~s,

de acervos. criaç~o da novos arquivos

facilitadas pelos levantamentos

e

tos de pesquisa que vlo sendo produzidos sobre o acervo das instituiç~es

instrumenarquivisti-

cas (OLIVA. 1974; VASCONCELOS. 1976. APES. 1987; MONTEIRO. 1989 e SILVA. 1990.
Refletindo o papel dos arquivos organizados

na produç;o de trabalhos

~dos em fontas prim'ri&~. a partir dos anos §et~nt.a. v~rios estudas t~m sido
cados sobre o índio em Sergipe. Com base nos documentos
v~ndar o processo de extinçlliodos aldeamentos~

basepubli-

levantados e procurando des-

tomamos como unidade de estudo as al-

deias-missôes existentes em Sergipe no século XIX e elaboramos alguns

artl;o5.

quais. embora o contato interétnico seja uma referência sempre recorrente.
mos diferentes aspectos desse cont.at.o.como n rellliçàobranca-indio

no

~ldel~-mi5s~o ou os conflitos pela posse da terra (DANTAS. 1983a;

1976).

nOB

enfatiza-

contexto
Esta

da

mesma

preoc:upaçlo é retomada no estudo sobre Xocó no qual as questões de identidade étnica
~ dir~itos indfgena~ apar~cem como pano de fundo (DANTAS e DALLARI. 1980). As

rela-

ç~es de poder~ refletidas na aldeia através do diretor branco e das ord~nanças nativas a suas alianças. s~o enfocadas em outro ensaio monogr~fico
t~es mais especificas

510

(DANTAS. 1986). Ques-

tratadas em doi~ outros artigos: um procura relativizar

exclll5ivismo tupi atribuLdo por autores que estudam o !ndio em

Sergipe

e

o

o

outro

trata das questões teóricas subjacentes à elBboraç~o dos diferentes ensaios e

sobre

a ~xperi@ncia do 18vantamento de fontes para a história de grupos indígenas em

Ser-

gipe (DANTAS. 1987 e 1984).

o

conjunto d~ Brtigos acimB mencionados se. por um lado. permite

recuperar

5

um pouco da~ especificidades

de cada aldeamento, por outro,

~~ral de que a idéia e a pol~ttca do assimilacionismo.

permite

trabalhadas

constataçllio

B

ideologicamente

através da mistura racial G cultural, levaram , neiaç~o da existGncl~ de índios e ~o
desapossamento das terras indLgen~s através da extinç~o

do~

aldeamentos,

que se estende a muitos outros Estados (CUNHA, 1987). Dcsie modo.

BS

fenômeno

histórias

par-

ticulares da cada aldeamento revelam o processo de ne9aç~o da exist@ncia de indios e
"de construç~o de outras identidades.
Apoiado em ~arta bibliografia sobretudo de caréter ger~l, o livro
~ados qlJe t.erncorno SI..Ib·-tí
Lu lo "

(I

índio eroSergipe"

Enfol'-

(FIGIJEII1ET>O,
1981) traç:e:, um qUi"-

dro do massacre do índio ao longo de quatro séculos de história, ern que B
contra os n~tivos no plano local é analisada no contexto maior da

violência

sociedade

brasi-

ra p~la pecu'ria e de~ais atividades do homem branco, do destino dos índios aldeados
e da recente quest~o dos remanescentes Xocó. No tocante ê docurnentaç~o,

rel8tó-

0$

rios d~ PrB~idente de Provincia forn~cem boa parte dos dados para o século

XIX

en-

o

uso

quanto as fontes arquivisticas rnanuscritas slliopouco utilizadas. Registre-se
da documentaç~o cart6rária referente a fatos recentes.
Além dessas pesquisas especificas sobre o índio am Ser~ipe.
uma s~ri~ dQ trabalhos enfocam o assunto no bojo de pesquisas 50br~

nesse
temas

periodo
diversos

como demografia e história Bgr'ria. Desse modo, a peEquisa da Lulz Mott sobre
~rafia histórica em Sergipe no século XIX, gerou alguns artigos
indígena, que foram publicados ern revistas diversas

Q

Q

a

populaç~o

posteriorrnenta reunidos no li-

sas de pesquisas em erquivos selogipan05, cariocDs B portugueses,
n~doa com

sobre

dQmo-

os ensaios ralncio-

problGm~tica do indio e~ Sergipe estllioreunidos na érea tcmática denomi-

nada grupos étnicos. Tratam, sobretudo, dos ~SP8CtoS del~ugrAficQs dos indio5 no

sé-

culo XIX, comparando-os com brincos, negros e pardo; e analisando a dil1Smica populacional de algurnas fre9u8sias ol1de a presença indigena era mais Dcentuadn.
Tendo a história agrária como prQocupaçlliocentral de sua pesquisa. ao

indio, primitivo habitante da regi~o, dedicando-lhe

em sua di55ertaç~o

dois

tra-

capitu-

6

los s isr.í f.leat.i
vZ1ment·8 ntí t.u ladcz r " Terra de refLl';;lio"
e " A mor t.e dos índios", ,;:,ní

d~

~n~lla. o massacre a D de5earacteriz8ç~o

das

populaçtes nat.ivas no

processo

de

instalaç~o de uma nova formaç~o social.

mais diretamente do índio, embora haja várias referéncia~ ao tema ao longo do traba-

em arquivos sergipanos, nacionais e portugueses'que
pítulcl ntí t.ulado
í

00"

slo devidamente

O indio na fonoc\ç:tio
di" sociedade

citados. No

ca-

sergip,-"ni.'I"
a l ém de~ fCln-,ecel~um

panorama geral da conquista, calequese e embat.e do nativo na sociedade colonial mais

acima d~ tudo culturais~ da presença indígena no campo da toponimia e do folclore.
A questlo do trabalho indigena é enfocada de p8s~agem nUlna disseFtaç~o
bre
bra

sesmarias
II

(SALOM~O. 1981). e retomada de forma mais si5tem'tic~

A organizaç~o

do trabalho"

(SANTOS, 1991), cuja autora faz

LUO

num artigo

, história dos aldeam~ntos. particularmente

so-

esboço da part.i-

cipaç~o do indio, como m~o de obra escrava ~ livre ao longo da história de
CQntrlbuiç~o

50-

Sergipa.

de duas miss~es sanfrancis-

canas onde os Ci.'Ipl.Khinh,:os
se mar.tívar em at.é o século ío:I~':, encont.r a+ae em Os Capuchi'nhos na Bahia(REGNI.

1988).

Comparativamente
décadas o tena indio
~ó

ao periodo anterior. observa-se

que,

nas

passa a ser pesquisado de forma sistemática,

Q corpus documentei que $crve da suporta aos trabalhos" mas

teóricos e os temas estudados que abrangem qU~5t~~S
quo~t~g~ de terra, ~spectos legmis,

da

duas

ampliando-se

também

o~

qUest~e5 de identidade

étnica.

il1fluinci85

alguns com enfoques 8ntropológicos

No~ ~no~ oit~nta um~ nova tend~ncia se inaugl.Jraem rel.ç~o aos
indio em Sergipe. Até el1t~o os trabalhos baseavam-se

8PQna~

poi~ o índio ~ra ~lBm~n~J do passado

nos Dr~uivos. N~o

ser pesquisado

eia no ~mbito do território da Sergipe a existência

onfoques

atual de

em

por

reconstituiç~es

d~g (ndias sobre a populaç~o sergipana etc~ num amplo leque de abordagens,

B

n~o

demogl·llifia, conflitou

históricas do momento da conquista e da vida nos eldeamentos,

quais predominam estudos históricos.

~ltimas

entre

nUffiD

as

pers-

estudos

fontes

popul~çôe5

cultur~iE

da

histÓricos
58

reconhoind~genan,

7
ar t.í cu am sua

í

ndí aní dade

e r e n c am <;\
í

í

í

luta

p.:!! 1c:\ r

etomada das

de

t.E:t"I'i:\5

tí nham

'::JI"H~

~ido d~sapo55ados no fim do século passado. A retomada de um espaço territorial
reconstruç~o da aldeia na qu~l se localizam
Q

aproximadamente

documentos que lhes ~ssegurassem

a comprovaçlo

5ub~idiand6

a

200 pessoas que assumem

identid~de Xocó. propiciam a realizaç~o de alguns estudos

das pesquisas histó,'icBs que t@m continuidade.

e

etnográficos.
inclusiva

dos direitos'

Ao

lado

indios

05

de

terra (DANTAS e DALLA-

RI. 1980). têm inicio trabalhos de campo entre os Xocó. visando mapear e

documentar

a nova situaç!o vi~ida p0r essa populaç;o. Alguns aspectos de sua cultura s~o objet.o
de Qstudos mais especificos como a cerlmica, cuja produç~o e
VALHO, 1983) e analisados numa perspectiva de articulaçôes
dade indigena reassumida

U50

(CAR-

s~o descritos

do simbólico e da identi-

(DANTAS. 1983b).

As pr'ticllismédic~~ e rituais b~seadas no uso de plantas é
volvido numa tese de doutorado

o

tema

(MOTA, 1987), que trata comparativamente

Porto da Folha (ge) e dos Kiriri-Xocó de Porto Real de Colégio

desen-

dos Xocó

(AL). Além de um

tudo taxon0mico das plantas medicinais dos dois grupos indigenBs

aut~ra

lli

para as quest~es de identidade e conquista territorial

(MATA, 1989),

indios Xocó de Sergipe. n~o sÓ pelos vincules históricos que

unem

e

voltada

interessa
os

dois

através de migraç~e5, mas também pelo fato da reconquista de territórios

rglatÓrios slo produzidos por técnicos e ~ntrop61ogos

ter-se dado

da FUN~I. Por outro

alguns
lado,

indios se dedicam à produç;o de c~rtas, cantos e poesias em que colocBm suas

sociais que. som~das aos textos de entidades civis ~ religiosas, ampliam

vo documental para futuras inv8sti;açô8s. Registre-se,

aos

grupos

cas de reconhecilnenlo oficial do grupo indigenB Xocó pelo Estado Drasileiro.

qu~troc~ntos

as

social e resist.ência ideológica que elas expreSB~m.

Outra tese de dc~torBdo. desta feita centrAda no grupo alagoano

d~5

es-

procura

re~saltar n~o apenas as funç~es terap&uticlliSdas prática~ médica~ e rit.uais•.m8S
formas d~ solidariedade

de

os

demanü

aC~r-

por fim, que a propósito

dos

anos da conquista de Sergipe, tais eventos foram recent~inentc trabalha-

dos numa perspectiva

ficcional com utilizaç~o de fontes históricas

Guia de Fontes para a História Indigena e do lndigenismo:

(MORAIS, 1990).

SERGIPE

8

GUla de FontGs para a História Indigena e do InJigenislno: SERGIPE

A resenha acima esboçada sobre os estudos relativos ao

i~jio

elo

S0rgipe.

de um lado mostra que muito há a pesquisar sobre o tema e. de outro, contextualiza

a

r~aliz~ç~o dos trabalhos do Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo
em Arquivos Brasileiros, projeto de 8mbito nacional cuja realizaç~o

a

nlvel

local

conflui com uma tradlç~o de levantamentos documentais que remonta a vinte anos. Isso
facilitou a formaçto de uma equipe com pessoas familiarizadas no trato com

documen-

to~. além da técnicos do próprio Arquivo Público Estadual e fez cc~ que

trabalho

o

se desenvolvesse articulado a projetos locais de levantamentos documentais.
Seguindo a metodologia sugerida pela coordenaç~o nacional, na
delimitaç~o dos cc~juntos documentais reipeitamos

a

sistemática

definiç~o

das

e

instituiçôes

pesquisadas. Considerando que na quase totalidade dos arquivos visitados n~o há conjw,tos documentais idel1tificados como referentes a indio e, tendo em
instrumentos de pesquisas disponiveis s~o muito genéricos

(e~=eç~o

inventérios analíticos que cobrem um percentual insignificanta dos
dos),

vistD
feita

que
a

lli~erV05

os

alguns

consultn-

o lev~ntamento foi realizado procedendo-se ~ consulta direta ilidocumentaç~o.
Na cidade de Aracaju, capital

do

Estado

de

8er;ipe,

for~m

cad~5trDdo~

arquivos contendo documentos de interesse para a História do lndio e do Indi-

($Gis)

genismo, nos quais foram identificados dezessete conjuntos ~ocumentai5,

abaixo

dis-

criminados:
Arquivo P~blico Estadual de Sergipe: 8 (oito)
quivo Judiciério do Estado de Sergipe: 3 (tres)

conjuntos

conjuntos

documentais;

documentais;

Biblioteca

P~blica EpifAnia Dória: 2 (dois) conjuntos documentais; Instituto Histórico
gráfico de Sergipe: 2 (dois) conjuntos documentaisJ Arquivo do Programa de
t~ç~o
de

Q

P~squisa Histórica do Departamento de Histórj~

e Arquivo

do

Ar-

e

Geo-

Documan-

Departamentro

Ci@ncias Sociais, ambos integrantes da Universidade Federal de SergiPB,

cada

um

d~l~n com 1 (wo) conJLmto documental cadastrado. Embora a sede do Cempus Universit6rio. onda se situam esses dois ~ltimos ffirquiv05,S~jB geogr~ficBmenta

loc~lizada

municipio d~ 810 Cri5tóv~0, os arquivos da UFS foram incluídos, pois sua

no

vincul~ç~o

hjstórica e institucional é com Aracaju, sede da capital.

Os

conjuntos documentais cadastrados referentes

à

temática

história

do

9

indio e do Dldigenismo

compreendem manuscritos

aletrostétlcBs). transcriçôos

originais.

cópIas

(no caso de documentos destruidos ou

(microfilmes

de originais n~o

localizados), irnpres!.wsoficiais <leis, decretos. r e la t.ór i oz etc.),

A in5tituiç~o que se originou na Secç~o de Arquivo

da

e

.i orna

í

s,

Biblioteca

bole-

Póblica

ra e abriga a maior massa de documentos organizados sobre Sergip~. O acervo ó

cons-

tit.uido da documentos manuscritos.

admi-

impressos e cartogréficos,

provenientes

da

nistraç~o póblica e de particulares. com datas limites de 1692 a 1982. sendo na
qua~a totalidade do~ séculos

XIX e XX.

sua

Os documentos medem 980 m te~~uais.

arranJa-

dos e descritos. apresentam-58 sob a forma de c6dicas. documentos textuais

(avulsos

e encadernados). carto;r'fiocs e icc~ográficos. Existe ainda uma documentaç~o
ráter intermediário. n~o avaliada, e uma hemeroteca composta da 44 titulos
n~i~

Q

partir da 1863 (MONTEIRO,1989). No APES trabalhamos apenas com

tos. Ai foram arrolados

de

jor-

Innnuscri-

e

danomina-

Re~n~ a documentmçlo proveni~nte do poder executivo provincial e

estadual.

dos conforme
1.1

o

os

de ca-

05

05

seguintes conjuntos documentais. delimitados

critérios adotados pelo próprio arquivo.

- Fundo Governo

estado da documentaç~o é variável. Há livros mu~to danificados.

às vezes

até

t~rditados , consulta, c~tros em bom estado de conservaç~o. Compreende 4.338
des de arquivamento

unida-

(livros e pacotes>. organizadas em dez séries que se baseiam

ostru~Jr~ do poder estadual. Nas
3.141 unidades de arquivamento,

in-

na

três primeiras sóries (81. 82 e G3>. que totalizam
encontram-se dispersos

poljtic~ indi~enista. Qualitativa e quantitativamente

documentos

sobre

esse é o fundo mais

termos da tem~tica em 1uest~0. ebarcando uma variedade muito grande

de

indios

e

rico

em

assuntos

e

tipos de documentos.
No~ atos do governo a na corrB5pondincia

do

Presidente

e

Vice-presidente

da Provinci~ com o Governo Central, autoridades provinciais e presidentes

província~

(sérias 81. Q2 a 83) encontrfuln-s~ inform8ç~~~ sobre indios

de

outras

expressas

em

10

translados de
autos de swnários diversos, propostas de nOloe8ç~o para
,

diretores

&ld~ias atc. Dispersa no Fundo Governo encontra-se a ~OCt@entaç~o da

de

Diretoria

Indios. O conjunto documental contém informaç~es sobre miss~es e ~ldeamento5,

dos
poli-

tica indigenista, terras e movimentos indigenas.
1.2 - Fundo Segurança P~blica.
Abrange dücumentaç~o do Comando

de

Armas

da

Provincia,

de

delegacias,

sub-delegacias, guardas nacionais e várias outras instâncias policiais. Os

documen-

tos em bom estado d~ conservaç~o. no geral, est~o reunidos em 1.991 unidades de

ar-

quivamento que medem 85,26m lineares. O fundo é constituido de dez séries, três

das

quais interessam mais diretamente à temética do Guia ( 8P1. SP9 e SP10). respectivamente Gabinete do Secretário. Delegacias e Guarda Nacional). Noticias

sobre

indios

s~o encontradas na correSPondência do Comandante das Armas da Província com
dades do poder central, dos Chefes de Policia, Delegados e Sub-delegados

autori-

com

auto~

ridades locais. A documentaç~o serve ao estudo de conflitos, terras, mi5s~as e aldeamantos. legislaç~o e justiça.
1.3 - Fundo Agricultura.
R~~n~ documentos relacionados com terras p~blicas, colonizaç~o

e

agricul-

tura, abrigando uma série especifica intitulada indios- classificada como
~nico cc~junto documentllildo APES onde há um agrupamento

especifico

A7.

t

o

dp. documentos

sobre a temática indio. Trata-se de pacotilha pequena contendo aproximadamente

duas

dQzQnas d~ documentos. que n~o se referem apenas às quest~es de

pode

terras,

como

sugerir o fundo em que se encontram. mas tratam também de outros assuntos relaci6nados com !ndios. No c~njulllo documental há muitas informaçôes sobre ~erras indfgenas.
interessando também ao estudo dos aldeamentos e movimentos sociais.
1.4 - Coleç~o Clero.
A coleç~o integra o Acervo aeral e reune documentaç~o

proveniente

de

di-

versas freguesias em ~ua relacêo com o 90verno. Mede 8.00 m textuais a é constitulda
dQ 28 unidades de arquivamento

(pacotes). algumas das q~ais interditadas ê

consulta

pelo estada precério da documentaçlo. No geral os documentos encontram-58 ~m

dres, curas, vigários. capel~es, diretores de aldeias e mission'rios),

na

sua

estado

cor-

11
sobre os alde-

respondência com autoridades provinciais fornecem informaçôes gerais
am~ntO$. "A çoleç~o contém importantes "informaçôes parB B "demografia
bretudo mapas de populaç~o com import~ntes d~dos qualitativos

e

histórica.

so-

g~antit~tiyos,

explorados, em parte, pelo antropólogo Luis Mott em al~uns dos seus trabalhos

sobre

Sergipe (MOTT,1986). Serve também ao estudo de miss3es c ~lde8mentos.
Através do ~rojeto Inventário

de

Documentos

sobre

o

índio

em

Sergipe

(UFS/APES) foram resumidos os documentos dessa coleçlo que int~ressam à temática indio e, através do Ce~tro de Microfilmagem da UFS, foram microfilmados os

documentos

inventariados.
1.5 - Coleç~o Camaras Municipais.
Formada pela documentaç~o proveniente das CSmaras essa coleç!o,

constitui-

da de 206 unidades de arquivamento. medindo 16,56m textuais, revelOU-se rica na

do-

cum~nt~çlo sobre a temática do G~ia. O conjlu1to é integrado por sete séries doc~men~
tais das quais tr@s (CM1,CM2 e CM3), constituidas de 170 pacotilas, interessam
dir~tBmGnte ao entudo do 1ndio. Na coleçlo h~ intrus~o de v'rios documentos
dos pelos Juizes de Paz, também de interesse PBrB o Guia. SediadB5 nas

mais

8ssina-

proximidades

d06 ~ldeBmanto5 e sujeitas ao embate dos interesses locais as c~marB5 produziram documentos onde há muitas informações sobre terras e, em menor escala. sobre

assuntos

referentes a legislaç~o e justiça.

o

estado de con5ervaç~o desse acervo imp~e algumas restriçôes

particularmente de algumas unidades de arquivamento. sendo urgente

a

consulta,

à

microfilmagem

dessa coleç~o
1.6 - Coleç~o Assembléia Legislativa.

Os documentos gerados pela Assembléia LegislativB

no

periodo

r~publlcano encontrem-se dispersos em diferentes locais. No próprio APES

imperial
a

e

coleç~o

assim intitulada abriga pequena parte da documentaçllioda Assembléia, e~tn também ~ncontr~da nas col~çôes Sebr~o Sobrinho e Epifgnio Dória. A coleç!o denc@inada

Assem-

bléia Legislativa é constitulda de 37 unidades de arquivamento. medindo 1,53m linaar~l, ~ cont4m documentos em bom estado de conservBç~o. Nos pareceres da Comiss~o
Justiça, Civilizaç~o e Cateques9 há disposições sobre administraç~o dos
e instruç~es sobre terras indIge~as nas d4cadas de quarenta e
passado.

cir~uenta

d~

Bldeamento~
do

século

12

D~cumentos utilizados por outros pesquisadores,
localizer. apont~m para a importancia das atas da

os

n~o

qU~i5

A55~mbléia,

conseguimos

50bret~do

nos

anos

quarenta do século passado. quando a quest~o indigena era debatida no legislativo

da

Província.
1.7 e 1.8 - Coleç~o Epif.nio DÓria e Coleç~o Sebr~o Sobrinho.
Recolhidas ao APES na década de setenta como resultado da reorganizaçlo
instituiçlo e do r8cm1hecimento

do trabalho que ai se

apresentam algumas ~aracteristica5

desenvolvia.

comuns. Ambas abrigam, juntamente

pessoal de seus titulares. muitos documentos produzidos
ligados ao executivo, ao legislativo e ao judiciário,
pois muito heterogêneo

essas

coleç~es

com

coleç~o

B

em diversos órg~os

em

igrejas

ou

da

p~blicos

cartÓrios.

o conteúdo dessas coleç~es. Em ambas há documentos

de

~

inte-

resse para o Guia.
Na colaçlo gebr~0 Sobrinho. que mede 8.20m
tros de terras indígenas
situ~ç~o de aldeamentos

lineares,

encontram-se

(Livros de Registro de Terras da 1854/56).
B~O

em relatórios de Presidentes

encontrados

na corre5Pond~nciB

de Prov~ncia e documentos

regis-

Informes

de autoridades

sobre

diversas,

da Asasmb14ia.

Na col&ç~o Epifanio DóriB, cc~ 3,60m lineares, nas séries relacionadas
C~maras. Assembléia e Conselho de Governo há projetos de leis Qnvolvendo
indigenas aldeadas tais como criBç~o de freguesias em locais de
r@ncias a comissões de Catequese e Civilizaçlo
na documentaç~o

oficial. há apontamentos

com neo-brBsileiros,

com

populaç~e5

aldeamentos;

refe-

dos índios. Além de noticias contidas

históricos

sobre aldeamentos

em

conflitos

escritos com base na trBdiç~o oral e memorial!stica.

Implantado em 1984 abriga documentaç~o
Tribunal de Justiça. O estad0 da documentBç~o
'comida e nem sempre higienizada.

dificultou

dos

cartórios

mais

dos fundos pesquisado5,

a consulta tornando-a

Cc~o o arquivo prescinde de certos serviços básicos

antigos

e

às vazes

bastante

do
car-

morosa.

(hi;lenizaçllio,rostauraçlo)

mui-

tos proc~ssos tiveram que ser submetidos a uma limpeza prévia antes de serem ma~Jseados. Nlo se dispondo de tempo para um trabalho mais BProfundado,
qui~Qexplorat6ri~
bre a temética

em alguns fundos onde se constatou a exist~ncia
do Guia. Privilegiamos

a consulta aos fundos

de

fizemos

um~

de doc1,.rnento5
cartórios

de

pes50-

S~O
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Crislóv~O e de EstSncia pela antiguidade das comarcas ai sadiadas e em cuja circunscriç~o localizavam-se aldeamentos

indlgenas.

2.1 - Fundo do Cartório do lQ Oficio de S~o Cristóvlo.
AL foram localizados importantes

documEmtos

referentes

a

escrituras

de

terras indigehas c sumários de culpa onde figur8m indios, sendo pois da interesso ao
estudo dos temas: terras. aldeamentos e justiça. O fundo é constituido

de 21,11m li-

neare~ de documentos.
2.2 - Fundo~jo Cartório do 2Q Oficio de EstOncia.
Mede 50,66m lineares. Na série penal h6 incidência de documentos

sobra

dia sob a forma de autos de devassa. sumérios de culpa, interrogatórios,

!n-

livramento

e crime, interresando sobretudo às quest~e5 referentes ê justiça.
2.3 - Fundo do Tribunal de Justiça.
Acha-se em fase de organiZiçlo. Foi encontrada uma planta de terras de· aldeamento sugerindo a existência de processos relacionados com essa quest;o. do

qual

a planta parece ser uma peça solta.
Dificil avaliar a potencial idade desse arquivo para
Devido ~s peculiaridades

que há importantes documentos

(03) e, possivelmente,

maior disponibilidade

temática

do próprio arquivo e ao caráter exploratório

realizada, o que se p~je afirmar'
fundos cadastrados

a

do

Guia.

da pesquisa ai

sobre

~ndio5

em muito5 outros cuja coniulta

nos

demandaria

de tempo.

A Biblioteca P~blica é uma instituiç~o que data da primeira metada

do

sé-

culo p~~5~do. Dur~nt~ muito tempo tinha uma seç~o de manuscritos

que até a

primeira

deste século abrigava, 9ntre outros, importantes documentos

Assembléia

Provin-

da

eial. Nlo conseguimos localizar essa documentBçlliono atual acervo da Biblioteca,

on-

de identificamos dois conjuntos documentais de interesse para o Guia.
3.1 - DocumentaçllioSergipana.
Com essa denominaçlo existe na Biblioteca um

seÇao

que

abriga,

produç~o de autores sergipano5 e estudos sobre Sergipe. um grande n~mero dp

além

da

relató-

riOi, fll~s, leis, decretos e outros docuw011tos produzidos ~81o Governo, sob a form~
de impressos, contendo informaçôes sobre Indiu~,
.e

que servem ao estlldo dos tem85 tar-

14

ras. politica

indigenista,

legislaçllioe aldeamento5.

Foi c se;unclo conjw1to documental
maior acervo de jornais

cadastrado

na Biblioteca;

existente em Sergipe, sobretudo periódicos

n~ Provincia e mais tarda no Estado. Encontram-se

e noticiosas

jornais de atos e corre5Pc~d@ncia
05

pQriódicos

abrigar

ainda

sobre B qUe5t~0

i\~O

ao

classificados.

indigena, B publicBç~o

do Governo. particularmente

a

antigas editados

fichados 426 titulas referentes

periodo 1833-1954. O acervo inclui também jornais atuais
Além de mat'rias opinBtiv~5

por

no século

em

XIX,

torna

cleposit~rios de informDç~e5 diversas sobre aldeamel,tos, terras.

1e9i5-

laç~o e politica indigenista.

o

acesso aori jornais, no momento,

instituiç~o. Tratando-se
Biblioteca

5~O

ou Biblioteca

de documentos

encontrados

é

dificultado

de50rganizaç~o

impressos. partes dos conjuntos

também em outl'oS arquivos,

e Arquivo Nacional

pela

(R]). Acentue-se

arrolados

como APES, lHGS,

em

da
na

Ar8caju

porém a riqueza das coleçôes

reu-

nidas na Biblioteca P~blica Epifanio DÓria.

Qe~rvo dQ m~nuscrito5

prov~nlenteE

da arquivos particulares

como CAmaras, Assembléia Provincial,
ç~o dois conjuntos documentais

ate. Formm

cBdastl"ados na

Na s~la d~-d~:~®ento5.

manuscritos

denominaç~o

(lHGS).

dada pelos

encarregados

do

acervo

além de impressos sobre Sergipe uma docum~ntaç~o

t. de proc~dência variada contando informaç~es sobre indios, no
Livros de registro de atas e correspond@ncia
m~ç~e~ sobr~ politica

institui-

de interesse para o Guia.

4.1 - Coleç~o documentos

instituiç~o, encontram-se

Cartórios

e alguns órg~os p~blicos

da Assembléia

indi;enista. movimentos

manuscri-

período

Provincial

sociais. aldeamentos

da

1836-1858.

contêm infor-

e terras.

4.2 - Coleç~o Atas do Conselho de Governo.
Consiste de trBnscriç~e5

de atas publicadas

-do Instituto Histórico e Geográfico,

t~i ao PQr!c~o 3824-1832,

entre

05

em vàrios

da

anos de 1914 e 1958. As atas

cujos originais n~o foram localizados.

adotadas pelo governo na admini5traç~o

~~meros

dos aldeamentos,

registram

contendo também

Revista
reforenmedidas

inform~çea!
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sobre terras, aldeamentos

5 -Br~jI.li vo

sociais.

do F'ro';,WClmé:1
dE~ Do•.-um''Êlyt.iÕ\çl~o
>2 P.::~s~i ~~~'1...._I=!j.:..:;tÓt"
iCi,1(PIWH/UF!:i)

Este Programa,
docum~ntaç~o

e movimentos

vinculado

ao Departamento

variada da qual foi destacada

de História

d~

UFS,

re~n~

corno important.e para o Guia

uma

uma

coleç~o

de. acervo geri.'1I.
3.1

- Coleç~o Manuscritos
tuí.d'::\
de cópias

Ê: ccnstí

nuscritos

sobre Sergipe.
(m

í

cr o f Imes a elat.re.st.ét.icElS',)
d~ document.os

sobre Sergipe, cujos originais

Rio de Janeiro

(Arquivo e Biblioteca

encontram-58

Nacional)

tramarino,

Arquivo Nacional

documentos

foram reunidos por pesquisadores

de estudos

realizadas

Proveniente

ou om Portugal

nas décadas de

de arquivos

do ~epartamento

sentenças,

diversos

correspond6ncia

e abrangendo

sobre indios. Destaque

blic~ pr~ticada

documentos

para a história

movimentos

encontram-se

Ul-

Lisbo8).
em

Os

vi~ganz

(1826) e para a sentença

informaçôes

da

ColOnia

do

e

ao Rei, patentes,
descriç~e5

da

local incluindo

noPro-

várias

sobre B inva5~o da cadeia p~-

Dahia e aprovada pelo Rei. a favor de indios da Capitania
junto documental

de

de Hist6ria

diverzas,

para o auto de devassa

por indios aldmados

no

(Arquivo Hist6rico

Nacional

Há petiçôes

entre autoridades

v'nci~ no inicio do século XIX e apontamentos
noticias

localiz8das

setenta e oitenta.

Império, a documentaçllio é variada em seu conte~do.
meaç~es.

em in5tituiç~es

Torre do Tc~bo e Biblioteca

da

ma-

í

sobre conflitos,

dada pela

de 8argipe

Relaç~a

da

(1732). No con-

le9islaç~o.

e

aldeamentos

sociais .

.A caracteristica

básica da documentaçlo

sobre indios

m~nto de Ciências Sociais da UFS é sua recenticidade
mais arquivos

até entlliopesquisados.

cum~nto que, ~ld~ de textos.

inclui fotos. slides,

que retr~tam aspectos da atualidade
6.1

-Co eção
í

Outro elemento

fnclicl~~ hoje

reunida

no

Departa-

e nisso se diferencia
de diferenciaç~o

dos

de-

é o t.ipo de do-

fitas audio-magnéticas

e

videos

indigena.
textos e imagens.

Formada a partir de 1980 resulta de documentos

i~n$ de estudo realizadBs por professores

da Antropologia

recolhidos

da UFS

através
à aldeia

de

via-

dDs

XQCÓ
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(Se), e da documentaç~o da Comiss~o Pró-Indio de Sergipe~ ~ntidade civil fundada

em

1981, cujo acervo documental encontra-se sob guarda do DCS da UFS
A documentaç~o da Comiss!o Pró-Indio compreende
correspondência,

atas,

ral.tórios.

cópias de peças de processos diversos envolvendo

notas,

indios,

pareceres

~ estudos da FUNAI sobre ~ocó, recortes de jornais, bolatins a publicaç~es

diversas

de entidades de apoio aos indios.
A documentaç!o gerada pelo D~p~rtamento

é

constituida

de

vi$ual (fotos, slide~ e filmes), registro da tradiçlo oral (fitas

uma

etn~;rafia

audiomagnéticas).

obs~rvaç~e5 de campo. relatórios de pesquisa. textos e roteiros de eXPo5iç~es

sobre

temética do indio. A coleç~o interessa ao estudo do grupo Xocó na atualid~de, da politica indiganista e movimento indlgena na década de oitellta.

Avaliaç~o Geral sobre a Dücumentaç~o.

A documantaç~o sobre história indlgena e do indigenismo existente

em

quivos de Ar8caju (SE) é muito dispersa, sendo encontrada em diferentes

fundos

leções de arquivos diversos. A exceçlliodo Arquivo do DCS/UFS. que

uma

tem

arQ

co-

coleçllio

especifica sobre o tema, e do APES onde no fundo a9ricultura h' uma série intitulada
indios. no geral. a dOCllmentaç~o sobre esta temática se encontra espalhada em vários
conjuntos documentais. codificados

sob denominaç~es

diversas. Numa avaliaç~o

global

da documentaçlo consultada é possivel delinear algumas das suas caracteristicas

ge-

rais.
Nos 17 conjuntos documentais cadastrados,

a maior incidência de

documentos

recai sobre os temas terras. missões e aldeamentos e legislaç~o e justiça. Em
escala slo tratados

05

temas: politica indigenista~ movimer~os sociais.

menor

demografia.

conflitos a m~o de obra. Denominaç~e5 étnicas pouco aparecem na documentaçlo

arqui-

vt~tica paSqUisDda. O termo (ndio, grafado geralmente com inicial maiúscula, é a denominaç~o genérica mais usual na documentaç~o.
Qu~nto ao emi$BOr, 05 documentos podem

se

~grupados

em

muito gerai~: documentos emitidos por indios e documents emitidos
Numericamente reduzidos. os documentos que tiveram

origem

nas

duas
por

categorias
nlo

~ndi05.

diferentes

aldeias

s~o, na sua quase totülidade, requerimentos e representa~ô~5 dirigidas

ês Butorida-

•

17
provi-

das (Presidente de Pr6vineia, Conselho de Governo, Imperador) reivindinc~ndo

danelas para assegurar seus direitos, quase sempre relaci~nBdos com a terra. Os
cumentos emitidos pelos n~o indios foram escritos por
qUQ 5e

diferentes

inseram, do diferentes medos, no jogo de interesses que

sujeitos

permeiam

rQlaç~o aos índios posturas variadas que v~o das visôes rom8nticas

~

sociais

os

sociais que inter'gem no contexto da sociedade sêrgipana do século XIX.

do-

grl~os

Revelam

em

paternBlistas

marcadas pela tolerSncia e até pela simpatia, às vis~es mais radicais em que os
dios slo apre5entado~

in-

como perigosos malfeitores que ameaçam a ordem da sociedade e

devem ser, no limite, até eliminados. S~o falas de mis5ion~rio5, curadores e diretore~ de ald~ia, delegados, ju~ze5. fazendeiros, vereadores, presiderrte de

provlncia,

deF~tados, ministros etc.
A maior parte dm documentaç~o consultada foi produzida no 6mbito de
50S

órglos do Estado ou a eles destinada, sendo escrita sobretudo por

r~i ~

diver-

administrado-.

burocrmtBs. Mesmo quando emitida por mission'rios. estes se inscrevem como di-

retores de aldeias ou catequistas pagos pelo Estado, enfim como "funcionérloB

acl~-

O Guia ampliou consideravelmente o corpus documental conhecido sobre o, indio, mas persiste a predomin~ncia &bsoluta de documentos datados do século XIX.
bora n~o se tenha feito ainda uma anélise mais detida do

conteúdo

percebe-se que ao lado de algumas dezenas de documentos mais longos
mente mais ricos, como as relaç~e5 nominais.

05

históricos

A

Em-

da

documentaç~o

e

qualitativa-

descriçôes de aldeamen-

tos, as mediçôes e demarcaç~es de terras. no geral, os documentos s~o curtos, contém
informaç~es de car'ter administrativo, muitas vezes sumárias e

repetidas.

Refarin-

do-se à document8ç~o sobre índios pesquisada em diferentes estados nordestinos

Luiz

com a documentaç~o encontrada em arquivos baianos (MOTT, 1984), R.gl~tra-s& tBmb~m a
exi~t~nci~ do mesmo documento (original, cópia)

em

diferentes

cc~juntos

documen-

tai~. às vezes no mesmo arquivo.
Uma palavra final sobre o estado dos arqllivos que prescindindo.

no

geral.

de uma infraestrutura adequada para a preservaç~o dos acervos (serviços de restauraç~o, higienizaç~o, microfilmagem ou mesmo pessoas qualificadas para a transcriç~o de
manuscritos mais estragados) deixa preocupaçlo quanto 'conservaçlo

de documentos

e

18

aponta para a necessidade de microfilmagam
das

como mecanismo

auxiliar

n~

preservaçlo

fontes.

PGrsp~ctivas Teméticas para

Pesquisa

A documentaç~o levantada nlliopermite aclarar
aos séculos XVII

9

grandes

05

XVIII mas indica amplas possibilidades

vazios

relativos

de pesquisa em relaç~o

ao

século XIX e em menor ~scala em relaç~o ao século XX.

flito nos aldeamentos. é um dos temas - com certa

visibilidade

sugere pesquisas sob ~ngulos diversos com possibilidade

de

con-

e

A quest~o das t8l'r~s indi9snas, uni dos principais focos de tens~o

na documentaç~o-

trabalho

que

interdiscipli-

nar.
A identificaçlo e mapeamento das terras que pertenciam
10

XIX. delimitaç~o das dimensôes

e

aos indios no

recursos que abrigavam. sua adequaç~o às

sécu~
ativi-

dad~i econÔmicas dominantes ou subsidiárias existentes nas proximidades do aldeamento e a utilizaç~o atual des=as terras ajudar~o a entender em que madida as

prQSSÔBS

maior~s ou menores sobre os aldeamentos estavam relacionados com os recursos

dispo-

niveis pretendidos pelos regionais.

o

processo d~ transformaç~o

das terras coletivas das aldeias em

des individuais poder' ser analisado através da
(CUNHA, 1987) verificando-se

aplicaçlo

de

proprieda-

instrumentos

1e;ais

os resultados de destinaçlo de lotes a familias indige-

nas, como resultado dos trabalhos das comissôes de mediç~o de terras que ~tuaram

em

Ser;ipe na segunda metade do século XIX.
As comiss~es de mediçlo da terras. criadas

em

decorrência

sobre terras devolutD5 nas d'cadas de 50 e 60 do século passado.

da

legislaç~o

con5tit~em-se.

si, num tema a pesquisar. Fazendo a articulação entre o governo ~entral,

em

o

provin-

cial e os interesses locais. essas comiss~os tiveram em Sergip8 uma atuaçlo

descon-

tinua, marcada por ordens. contra-ordens e acu5aç~e5

CUjOS

re5ulta~)s podem ser ava-

liados no que diz respeito às terras indígenas e também ~s terras caracterizadas
mo devolutas. As reaçôes indígenas ao desapossamento

das terl~s constituem

co-

o

c~tro

as

tro-

lado da mesma quest~o.

A fr~qu@ncia dos pedidos de recrutamento de indios aldeados

para

19

pas, marinha e trabalho braçal suger~m que ainda no século XIX

~ldeamentos tinham

05

qu~ precisa ser devidamente avaliado. Uma outra dimenslo do recrutamento é seu papel
sobre a 8stlutura da populaç~o e ~omo elemento neutralizador de

forças

disruptivas

nos a ldearn':2nt,o'5.

A~ repres~ntBç~es

sobre as populaçoes

indigenas aldeadas presentes

cument',çào do século XIX, sugerem a anélise da como diferentes

na

do-

atores sociais traba-

"rn i l~tI';' ri.,dos
"
raça e à cultura. Esses dados, poderIo ser trabalhados na perspectiva de
e ~tnicidade

Q

&u~ emergência no século XIX. fazendo

contraponto

aos

identidadm
estudos

que

analisam o fenômeno no fim do séculCt

088. Além dos pesquisadores,

o levantamento

paç~o dos bolsistas: C'ssio M. dos Santos, Margarida
G. M~5carenhas.

foi realizado

a

partici-

M. Carvalho. M. da Conceiç~o S.

M. Pureza Neta. Rosa M. N. dos Santos e Stela Maris da Rocha e a co-

laboraç~o dos diretores das instituiçôes cadastradas e prüfessor~5
de História

com

da UFS que lidam com documentaç~o.

do

Departamento

20

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Maria
Prirnádas
curnentaç~o
10.
APES.

(1987)~

~.

da Glória
Santana
de. (1982), ~evantamento
Parcial
das
do AI'ql"dvo PI:~blico d,:, Estado
d.~ '3er~ip€!.
4vol.F't"ogl'i:~ma
e Pesquisa
Histórica.
Universidade
Federal
de Sergipe,

O Processo

de arranjo

e descriç~o

do Arquivo

F~blico

Font~s
de
Dodati-

d~

Sergi-

..

dat 10•
í

BEZERRA, Felte.
(1950), Etnias
caju,
Livraria
Regina.

..2!!L1.:~:ipc:~nas:conbr buí ção

<:1 c'

í

e~:;tudc,.

seu

AI'"i:l-

CARVALHO, Fernando
Lins de. (1983). A louça de barro
da ilha de S~o P~droc
notas pt"el m nar e s s,:,bre cet"liimicr:I )';ocó", in B. c~.l)õmi:.i"s
(coor d) ,
(\I·-~~t::l§'::
nato em ~:;""I·"-&E:§:.:
CI2r~Hlica. Relat.ório
de pesquisc~,
'.!f-f:;. T7-:;:.:2 diÓltilc,.
í

í

(1987), Qs e'ú"::-:i tos
Brasiliense.

CUNHA, rvlanw21a Car ne ir o da.
tos.
S~o Paulo,
Editora

do índio:

enEiÕ\ic,s

documeri-

€'~

DANTAS, BG!l~t.ri:;: 8ê,is. (l~176),
índ:l05 e br ancos em conflito
p121a po!~se
da
t.er r a s Aldl2ia de Agua Azeda,
soé!culc, iU;,;.1/ Aniús c~J VI:,..:I:..:;I::....-......:t::..;;l::.,:·f=Il[Ósio
NiÕ\cicr
nal de Professores
U~iversitários
de História.
221-252
li

(19:::3a),
Miss~o IndígeniEl do Gen.,". F:E'!vist.a
G~09r~lfico
'~'2 S'2r""iF-e, no 8/115'-123
li

(l983b),
" Barro e et.n c dadet
B.G.Dimt.as
(coor d) , AI'tesani"':;'o
quisa.
UFS. 83/122.
í

o:k,

Iris t.i t.ut.o

Hi~::;t,:.ricCt

e

os

Indíos
;':(I'::ó e sua cer ârnic •.~,"
in
\':!rnSr-·t";;lipe: cer ãraí ce , Relat.óric.
de
pes-

í

(984)
" Hí s cór a dii! gn'PC'$ indlgenas
e fc;.nt.es I.E!S,:ritL'Is: o Cé:~SO de G.~rgipe. "Comun i cação ao VIII Encont.r o Nac i cna l da ANPOC:S, 8T Hí s t ór a 11"1dígenl~ e do Indigenisrno.
F'L.blicadc, in Revist.<:~ d'2 Ar!,~caJu. n, 8/115-12::<.
í

í

(1986) ,"[lC, frade
i:IO fazendei
rc,: est.L.dc, da caso sobr e III rnl ~S~O
ba (Se) no S€!CLllo )U;-<." In AI"',iÚs da 15c:~RewÜ:~o Dras:lleira
logia.
(987),"
A TupiffliM"liêl t"li:.'\ his1;,ol'ic,~jt"afia sergipr.\niEl."
His~,Ór-kc' e .'l'"~.o-;lt"Mico de S.:::rgiE'e, no 2'1/3-:'--4-1.

DANTAS, Beat.riz
Góis e DALLARI, Dalmo
de
;,.;ocó, S~o Pau l o ComissL~o Pr ó+Lrid i o ,
FIGUEIREDO,Ariosvaldo.
neiro,
Editora

(1981), Enforcados

Abreu.

- O indio

í

(1980),

Im;tihd;.o

dg

Terra

dos

em Sergipe.

Rio

indios

de

Ja-

Paz e Terra.

FONTES. Jc,s4 Silvério
Lei.te. (1972),"
Levantament.o
~3et"gipe". Cadel'Tlüs di:" UFS. s , n,

HOHENTHAL. Sr. W. r).
c sco", Revíst.a

Revista

dll
PCICI:1\t.l..l'·
d~~ Ant.l'opo·-

(1960),
" As t.r bos
dü Mus;~u PiÓlulista,
í

das

f'ont.es

pdrnádi!Is

indíger,t:~5 do rnédic, e ba xo s~o
no 12/37-:;;:6.
í

de

FI"'",I",""

21
~.;;I t.erritc,,·-ic:V

Doutorado

1?9r

Museu Nacional,

MONTEIRO, Eno i Ida Santo:~.
E:,g,. Aracaj'.l.
datí 10.
MORAIS.

Giselda

Ji:\t"li2Ú-O,

Aracaju.

Editora

Nacional.

(1":187), As .Jur ema told 1.l:~: I<ariri-t:ihoto I:lnd Shoko
Qf medicinal plar.ts ir.the context of modern northeDoutorado University of Taxas.

MOTT. Luis. (19841, Os índios do sul da Behia:
populaç;o, economia
dade. 1740 - lR54.Comunicaç~0
aO VIII Encontro
Nacional
da
Hí st.ór a Indíg.:::r.a e do Ind ísen smo , Publicado
in C'_41.tun~, no.
í

(1986),

í

S~rgip@

Te s.:=! de

f:hÜa do Ar'3Llivo:. F':.lbl icq_ Esl:;5._dual
di.!: S•....
n:li-

(1990), Ibiradiô.

Santana.

int.egradc •• -Rí o de

datilo.

(19E:-;1).

Clarice Novi..'1es da.
mo de of utilization
astern Brazil.
Tese

MOTA.

grup':' !..nd~~na

Lill)

d•....
1 Rey: populaç~o. economia

e sociedade.

e scc eANPOC["
GT
í

1/93·-122.

Aracaju.

FUN-

DESC.

NUNES. Maria Thé t i s , 098').
Tempo Brasileiro/UFS.
OLIVEIRA,
Rober t.o Car doso dE~.
fr i cção
nt.er ét.nce ",Revi
í

OLIVA.

í

Terezinha

9ipe. Aracaj,~.
REGNI.

r.

::~~~I"i.l:iP(~ColonÜd.

ALves. (1';;74),
dat i 10.

I~io de

Ji;lr.iÚro. Ed it.or a

e hipóteses
relativos
"Pr ob Iemas
sta do Insti t.uto de Ciêl-,·-:ia:~ ';c.ciais. nQ 1

.1

(1967.

Levc:~ntarnt.:!nto

arguivos

de

'::i:,rt.ort~l"ic.s

de

t::I

':'031'-

OFM capo (1988). Os Capuchinhos na Behia~
~ma conHist.ória
da Igreja
no DI·~sil.
Salvador,
Porto
Alegre.Cillsill
Pr ov r.c a l dos Capl_1chinhc,s e Esco la Sllperic'l'
de "ec.logi~\
de
S~o Lourenço de Brindes. 2vol.
Pietro Vittorino.
para
a

tribuiç~o

í

í

RIBEIRO. Darei. (1970). Os índios
Civilizaç~o Brasileira

e a

Civilizaç~o.

Rio

de

Janeiro.

da Fons.êca , (l.'3'81).
05 :;,:;!srncH-i.i:~ScJj~_~'3(~r~:tP'2 ')".:!l
t.aç~ode Mestrado. Universidade
Federal do Rio de Janeiro,

~l§!y--!:.. Di5~;(~I---

SALOMll:O,Lilian

SANTOS. Lemddé:\. (19'3'l. I. " A OI-':.Ii:tnizi~';::~\O de. t.r aba l ho ", ir.
Jo:!>(tc'~é....E'ê'lt-ª
__~Lt:li.~t.éoric:~de Sel::~IJ.E'i::. Araci~ju. Ed it.ora

Editora

datilo.

r. Ii i n i z
~·Ii~.cio1'lal.

[.o.lvl.

(01'-9).

SILVA, José Calc\sans
Bt-é\nd~~o da.
(1';;7:3). IntrCtduç:~o
é.iO
e:".tl.Jd::;~__ sJi~L...-1!il~~:-('i.:.~iJ;~:.
::U:;~I.fias'~1::;;W:·C:~1"Ia. Tr aba lho C:iPr(~sentadono V Sil/lpósio d·::: Hí st.ór a do l'k'I'-'-'
deste.
Aracaju.
datil0.
í

8ILVA.

Fr anc sco CC:II'105 Te i xe i r a de ,
rnt.'1ç~.:, social
da miséria:
Por t.o
- 1920).
Dissertaçlo de Mestradú.

(1981),

í

da Folha

CarnFO:tJ·-.,:;~S'2S
E! cr

no sert.:.':íeo do

Universidade

Federal

ador es

;...;n.;;;;<:I_-,-f.;:.ü:....I'"_-sco
(1:;::20
Flurninense~
datií

s:~ü Fr

er.c

í

10.
SILVA,

Euglnia Andrade Vieira.
(1990), Guia do Arquivo
de Sergipe. Aracaju. diEltilo.

VASCONCELOS, lY\aristher Moura et. a Lí
(1976),
sCtbr-=L.r..g:;t,istrCt
__
~:l'';\.__PL2.E:.rJedadt:!! t,1.:!I'ill··::.rial."
í

cional

dos

Professores

,

Universitários

de

11

Judiciário

?kt-eolarn.7.'I-,to

Aniüs do

História.

VIII

do

Estado

-------_ _-

0:1'2 do:.curnel·-,t.::.s
...•..•
'::;'i rnpósio 1',1:::1'-

