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da Bahia - A Pesquisa

e a In-

PARAISO,

I - O Arquivo

Público

do Estado

dexação dos Conjuntos
O Arquivo Público

Documentais

do Estado

da Quinta dos Lázaros,

da Bahia fica situado na

anteriormente

Tanque 'e Quinta dos Padres.
culo XVI, quando os Padres

fessores

da Companhia

foi doada aos jesuitas
permaneceu

publica,

pelo Governador

limites,

uma

casa

da Bahia,

seus

prQ

a Quinta

Geral Tomé de Souza

a Quinta

dos inacianos

e
no

foi leiloada

em hasta

por um particular

Joao

Pereira.

José de Menezes,

e capitão

comprou

tendo construido,

tal de são Cristóvão

general

da Bahia,

D. Rodrigo

o prédio para servir de abrigo
três anos depois,

dos Lázaros.

uma ala para atendimento
espaço

do

ali instala

A área em que foi construida

ocasião,

Em 1784, o governador

prosos,

do Colégio

em 1762, sendo arrematada

Rodrigues

por Quinta

de Jesus

no poder da Ordem até a expulsão

século XVIII. Naquela

conheci

data do inicio do sé

em estreitos

para os estudantes

e confessores.

conhecida

Sua fundação

ram, em local entrincheirado
de repouso

ali Existentes

a le

no local, o Hospl

No ano de 1876, foi anexada

de mendigos,

que conviviam

no mesmo

com os hansenianos.

Em 1895, o Hospital
sericórdia

passa a ser mantido

que devolve

feriu para a Sociedade

o prédio
Baiana

pela Santa Casa de Mi

ao Estado

de Combate

em 1912, que o tran~

à

Lepra,

que o aban-

dona em 1938.
A antiga Quinta,
ser ocupada

já então conhecida

por foreiros

~ Agradeço
a Cecilia
Maria
dos em Bah~a,
Hinas
Gerais
imprescindivel
colaboraçao.

como dos Lázaros,

que ali instalam marcenarias,

Ribeiro,da
e Espirito

Silva,
Santo

bolsista
do
- em busca

passa a
ofici-

Projeto
NOS Botocu
do passado",
pel;

2

nas e barracões

na área que havia restado após o incêndio

proporçoes

grandes

-

que havia consumido

de

grande parte da constru

çao.
Em 1974, o Instituto

do Patrimônio
do prédio

ferido o Arquivo

da Bahia,· que antes ocupava

O Arquivo

Publico

(Nascimento,

P~blico do Estado

centenário,

carregando

O prédio

colonial

ra, na sua estrutura,
existência
Porém,

um prédio

em 1990 o

seu

dos seus

cem

todas as mazelas
que ocupa.

apresenta

acervo - vasto e rico: a umidade

trans

1980)

do prédio

e espaçoso

da Ba

e em 1980 para ali é

da Bahia completou

consigo

anos e dos quatrocentos

alguns

e grande

que tanto facilita

inimigos

quantidade

do seu

de madei

um incêndio

como

a

não

re

de fungos e cupim.

a maior dificuldade

que o pesquisador

enfrenta

sul ta destes .fatores, mas da fal ta de aplicação

de recursospor

parte dos órgãos governamentais

a compra

equipamentos
Já houve,

e, assim,

inclusive,

Porém,

esta solução

projetos

acervo,

que implantasse

"à

do Arquivo

para sua instalação.
outra questão

grave:

e de pessoal

dos trabalhos

do

de public~

dos documentos.

grave para o pesquisador

documentação

e a falta de um

catalogação

mais moderno

e detalhado

com rapidez

e eficiência

o material

técni

de recuperação

da microfilmagem

que consideramos

no acesso

serviços

e o reinicio

ção dos Anais e, até mesmo,

lentidão

para a transferência

e apropriado

de

dificuldades.

para a sua modernização

sua catalogação

Outro problema

destas

ainda não resolveria

a fal ta de recursos
co especializado

que permitiriam

a superação

para um prédio mais moderno
•

e Cultural

hia inicia a restauração

no centro da cidade.

A

Artistico

que permita

é

sistema

a
de

identificar

que é de interesse

prior~

,

tario.
Com relação
terial

a documentação

se encontra

ou que exigem,
cimento

disperso

referente

à

questão

e localizado

como no caso da sub-secção

das Varas e Cartórios

indlgena,

em pastas

o ma

~rováveis

Judiciária,

em toda a Bahia e Brasil

o conh~
e

sua

..

.

~

.•
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localizaçao
O Arquivo

para que se possa trabalhar

P~blico

tro grandes

do Estado

os documentos.

da Bahia est~ organizado

em

qua-

Secções:

1- Arquivo

Colonial

e Provincial,

dividida

em três

sub-

~

secçoes:
a) Colonial

e Provincial;

b) Legislativo;
c) Judici~ria;
2- Arquivo

Republicano;

3- Registros

Documentais

~

nao Convencionais

e Arquivos

Pri

vados;
4- Arquivos

Regionais.

Das quatro Secções
de ser pesquisada
O Arquivo

Agricultura,

ideais

e Provincial.

doi-s efetivamente

parcialmente
englobando

rios Oficiais

condições

agora. Os seus v~

Fundos não estão em fase de implantação,

terras no Estado,
A

Colonial

est~ sendo organizado

até este momento,

os documentos

uma se encontra/em

- a do Arquivo

Republicano

rios possivejs
vendo,

apenas

organizados:

os processos

e o da Secretaria

estão parcialmente

só ha

implantados

e

o da Secretaria

referentes
do Governo.

ordenados

com
de

às questões de
Também

os Di~

cronologicamente.

•

O que se observa
rios trabalham

ao entrar nesta Secção,

e os maços

da, chão e/ou estão

de documentos

"acomodados"

durante

Documentais

sequer têm o seu material

talogado

ou ordenado.

Os Arquivos

arqui vos da professora
ciso Góes Calmon,

o de Wanderley

dustrial

(experiência

do Norte

uma f~brica

Privados,

e pesquisadora

de tecidos

ção de Luiz Tarquinio).

que

que dir~ ca-

segundo nos

Marieta

AI ves,

foi
contêm

o de Fran

de Pinho e o do Empório

em Salvador,

Destes

é

e ~vos

para consulta,

socialista

10 XIX e que durou até metaded~ste

pela esca

algum tempo.

identificado,

pois não h~ sequer cat~logo

funcion~

estantes,

não convencionais

Privados

informado,

se espalham

nas várias

nao se ter~ esta Secção ordenada
A Secção de Registros

onde poucos

de administração

implantada
século,

Arquivos

Inde

no fim do sécu

sob a administra-

Particulares,apenas

o

..
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de Wanderley

de Pinho está identificado

O acervo de fotografias,
çao, está dividido
tal dó Estado

sumariamente.

que também esta localizado

em dois setores:

- identificadas,

nesta Sec

o das fotografias

mas não catalogadas

da capi

- e

o In-

terior da Bahia que sequer estão identificadas.
A Secção de Arquivos

Regionais

é apenas um ponto de apoio té-

cnico para as pr~feituras

que mant~m

que nao e praxe na Bahia.

O que temos constatado,

-

anos de pesquisa,
vendem

e que a maioria

seus acervos

ainda porque

consideram

inúteis aqueles
se perdeu

foi a sua deterioração

Deixamos

e colocados

propositadamente

em plena condição

...

à

quivo Colonial

documentais

Público

disposição

e Provincial.

da docuadequ~

são

pre-

da Bahia para

se

do pesquisador.

pelo pesquisador

Trataremos~

sub secção mais rica - a Colonial

ou

ou

para o fim a única Secção que

de ser acessada

ou

"curioso"

por falta de cuidados

estes conjuntos

o

Nou-

mudanças

Outro fim possivel

ou -e'ncaminhados ao Arquivo

rem tratados

"papéis velhos".

ou foram levados para a casa de alguém

dos. Muito dificilmente
servados

queimam

novos funcionários

em inc~ndios,

ou que lhes deu outra destinação.
mentação

locais,

ao longo de

das prefeituras

para poder instalar

tros casos, o material
alagamentos

seus arquivos

- a do Ar-

inicialmente,

e Provincial,

está

da sua

propriamente

dita.
Esta sub secção está organizada
1- Hospital

Juliano

2- Senado da Câmara

Moreira

nos seguintes

Fundos:

(1873-1884);

(1640-1822);

3- Governo

Geral do Estado

do Btasii

4- Governo

da Capitania

5- Coleção

da Secção Histórica

da Bahia

(1548-1763);

(1763-1822);

- documentos

isolados

(1498-1830) ;
6- Tribunal

da Relação

7- Presid~ncia
8- Documentos

(1677-1889);

da provincia
Isolados

que não pertencem

(1700-1918);

(conjunto

de documentos

a Fundos determinados

lação com os acervos

classificados).

sem

data,

ou não t~m re-

•
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-

,

Esta sub secçao e a que contem maior acervo de documentos
levantes

para a história

no seu Fundo Governo
taç~o'relativa

indigena,

Gerai do Estado

~s populaç~es

fundos também se destacam,
dois: o do Governo

abrangendo,
do Brasil,

indigenas

exemplo,

farta docume~

d~ todo o pais. Outros

mas chamaremos

da Capitania

por

re-

atenç~o

apenas para

da Bahia e o da Presidência 9a

Provincia.
Dos varios

Fundos. que comp~em

les n~o h~ ~eferências

esta sub secç~o,

a indios - é o do Hospital

reira. Em todos os demais

encontramos

nem sempre é de f~cil consulta
c~rio estado de conservaç~o
de maneira

apenas num

farta documentaç~o

devido, principalmente,

de muitos

geral, é possivel

Juliano

de
Moque

ao pr~

dos documentos.

Porém,

trabalhar-se

de forma satisfató-

Uma parte deste acervo esta microfilmado:

a serie Agricultura

ria.

da Presidência
Cartas

da Provincia,

ao Góverno

este material

parte das Ordens

e boa parte dos Alvar~s

est~ mal acondicionado,

se deteriorando.

O acesso

e

e Provis~es.

fazendo

aos microfilmes

Régias

com que

é bastante

das
Porém,
esteja

dificul-

tado pela falta de infra estrutura.
Também uma parcela

destes

do Arquivo

do Estado

Publico

tra abandonado

desde o número

por n~o ter ordenamento
rios de documentos
a tem~tica

àocumentos

da Bahia, projeto
44. Estes Anais

especifico

considerados

que nos interessa,

est~ publicada

29 dos Anais do Arquivo

publicado

no ano de 1946 pela Imprensa

dios e das Miss~es
Com relaç~o

cadas ate o número
podendo~se

Régias,

de invent~
Com

relaç~o

para o volu-

do Estado

Oficial

para a História

Religiosas

~s Ordens

a atenç~o

Público

da Bahia,

do Estado·

da Catequese

que

dos In-

no Brasil.
podemos

afirmar

que est~o publ!

53, tendo como data limite o ano de

encontr~-las

encon-

se caracterizam

como relevantes.

me número

tem como tema Documentos

que se

e constituir-se

chamamos

nos Anais

nas v~rias

Para tornar mais f~cil a consulta

revistas

1755,

dos Anais.

do acervo pelo pesquisador,

•
fi

destacaremos

as varias

Series dos Fundos desta S~cç~o.

O Fundo Senado da Câmara,
1-, Cartas

está dividido

nas seguintes

Séries:

a Sua Majestade;

2- Cartas Expedidas.
Este Fundo apresenta
porém de grande
expulsão

apenas um documento

importância

dos jesuitas

O Fundo Governo

para a compreensão

do Brasil,

feitas e suas relações

relativo

as acusações

com as populações

Geral do Estado

a

indios,

do processo
que lhes

de

foram

indigenas.

do Brasil está organizando nas

Series:
1- Cartas

ao Governo;

2- Alvarás;
3- Portarias;
4- Provisões;
5- Cartas do Governo

a varias Autoridades;

6- Patentes;
7- Termos de Posse e Juramentos;
8- Donativos.
Das oito Séries,
tação relativa
o

•

apenas

as cinco primeiras

a indios.

Porém,

apresentam

este acervo é de grande valia

e refere-se

a todo pais: Bahia, Pará, Maranhão,

nas Gerais,

Sergipe,

mesmo,

ao Paraguai.

puchinha,

Jesuita,

Rio de Janeiro,
Várias

ordens

Franciscana,

Terésia,

Inúmeros

as denominações

e classificações

desconhecimento

por parte dos autores

com os quais entravam

indigenas

Carmelita,

do atual Estado homônimo,

da Bahia,

de grande

3- Provisoes;

devido

ao

corretas

a varias Autoridades;

das Câmaras;

importância

foi estruturado

Series:

2- Correspondência

porém

em contacto.

para a historia

do Governo

Benediti-

são citados,

das nominações

da Capitania

1- Cartas

ate

estão em tela:C~

não s~o confiáveis

O Fundo Governo

seguintes

Pernambuco,M.~

Esp:Lrito Santo e,

religiosas

na e Lazarista.

dos grupos

grupos

docume~

nas

7

4- Correspond~ncias
5- Passaportes
6- Provisões

Recebid~s;

e Guias;

Reais e Alvarás;

7-'Capitães-mores;
8- Portarias;
9- Repartiçoes

e Autoridades

Militares;

10- Juizes;
11- Judiciário;
12- Recenseamento;
13- Patentes;
14- Cartas

ao Governo;

15- Registro

de Donativos.
,

,

Ainda

que aparentemente

tramos grande

quantidade

tados, como Pernambuco,
Janeiro.

As ordens

a Capuchinha

b

•

de documentos
Minas Gerais,

religiosas

referentes
Espirito

mais citadas

a outros Es

Santo e Rio de

são a Franciscana,

e'a Carmelita.

E um conjunto
flitos,

este Fundo so se refira a Bahia,enco~

documental

aldeamento,

que informa

fugas, devassas

gena, catequese

e revoltas

o

Secção Histórica

Fundo Coleção

sobre a conquista,

con-

e uso de mão-de-obra

indi

de indios.
está organizada

nas

seguin-

tes Séries:
1- Revolução

dos Alfaiates;

2- Revolução

Pernambucanaj

3- Sesmariasj
4- Terras;
5- Índios;
6- Santa Casa de Misericórdia;
7- Convento

de Sao Bento;

8- Irmandades;
9- Sequestro
10- Teatro

dos Bens dos Jesuitas;

são Joaoj

11- Impressos.
Este Fundo só se refere
genas e as ordens

à

Bahia,

religiosas

citando

Jesuitica,

inúmeros

grupos

Beneditina,

indi

Francisca

8

na e Capuchinha.

As q0est5es

são as relativas

a terras, missoes,

de-obra

indigena,

das, cDntactos

doenças,

pacificos

censos demográficos,
e várias Ordens
grande

Santo de Abrantes;
O Fundo Tribunal
Provis5es.
lativos

à

e conflitos,

Ela concentra
história

para a compreensão

fundadas

pelos

pequena

quantidade

do indigenismo,

Espirito

jesuita~.

de documentos

porem que são

em relação

Há

e
re-

importantes

ao pais.
divide-se

nas

se-

Series:

2- Governo

Viaçao

e Obras Publicas

(1824-1889);

4- Judiciário

(1824-1889);

5- Militares

(1813-1918);

6- Policia

I (1823-1889);

7- Policia

11 (1824-1889);

8- Religião

(1822-1889);

9- Saúde

(1832-1889);

10- Tesouraria
O material

(1700-1889);

(1791-1891);

3- Instr~ção

•

do

tem apenas uma Série: Alvarás

da questão

1- Agricultura,

6

sociais

de aldeamentos.

Um dos Fundos mais ricos de todo o Arquivo,
guintes

negros,

movimentos

sobre o aldeamento

uma das primeiras

mãoforça-

entre indios e

sobre administração

da Relação

uso de

festas, migraçoes

e comerciais

de documentos

"relacionadas

aldeamentos,

rituais,

guerras

Régias

quantidade

mais constantemente

(1824-1889).

mais rico encontra-se

Agricultura,

Viação

nas seguintes

Séries:

e Obras Públicas;

Governo;
Judiciario;
Policia

I e 11;

Religiao.
Este Fundo é fundamental
gena durante

da história

o século XIX. Os temas mais recorrentes

ame n t os , atração,
catequese

para o conhecimento

rotas de comércio,

e revoltas,

gião do rio Paraguaçu.

particularmente

extinção

de

indi

são alde

aldeamentos,

a de Pedra Branca,na

re

..
9

Uma das grandes

dificuldades

sao os seus limites
periodo

definido

em se trabalhar

temporais

que

se compatibilizam

está organizada

1- Autos Civeis

(1806-1960);

2- Autos Crimes

(L799-1958);

3- Autos de Varas de Familia
4- Tabelionatos

com

de tempo compreendidos

nos seguintes

Fundos:

(1700-1962);

é dificultada

em cada Fundo,

ries com entradas

pelos números

nados cronológica

e onomasticamente.

pelos' grandes

p~riodo~

que se subdividem

em sé

de Varas e Tabelionatos,

ord~

Até mesmo a reclassificação

como está sendo processada,

e relativa

aos

Fun-

dos Autos Crimes e Autos Civeis não facili ta o trabalho

É interessante

quisador.
ficando

e distribuindo

cessidade

que a tentativa

de facilitar,

os dados por municipios,

d~ ter que solicitar

formalmente

Chefe da Secção para ter acesso

Com relação
d

do pe.§.
classi

esbarra

na ne

a autorização

aos Guias Municipais

do

PQ

e só

der ter acesso a um Guia de cada vez, o que dificulta
te o andamento

o

(1664-1962).

deste material

do material,

Fundo

como provincial.

A Sub Secção Judiciária

A consulta

nao

comeste

bastan-

do trabalho.

ao Fundo' abelionato

e Varas,

o grande

problema

é

•

o numero

existente

e o desconhecimento

especiais,

além dos anos e autores

vem grupos

indigenas

ou registro

Botocudo,

que gerou um processo
Em autos de Familia
rio e testamento
até o presente
Quanto

contra

de aç~es movidas

referência

os Nok-Nok,
os nacionais

temos noticia

à

que envol

invasão

da

al

no sul da Bahia,

e

invasores.

da existência

de um inventá

de uma india. Porém, não o pudemos

localizar

momento.

ao Fundo Tabelionato,

tos livros,

localizaç~es

de terras ou bens.

No Fundo Autos Crimes encontramos
deia de um subgrupo

das suas

até o momento

no qual há mais de mil e

não localizamos

qualquer

duzen-

referência

ao tema proposto.
O Fundo Assembléia
Secção

Legislativa,

Legislativa

Provincial,

é muito grande

pertencente

em número

de Séries.

a

Sub
Para

•
1O
,

facilitar
Séries,

o trabalho

indicaremos

do pesquisador,
aquelas

apos relacionarmos

que são mais relevantes

as

para a te

rnática indigena:
'1- Registro

de Leis;

2- Pareceres;
3- Emendas

de Atas;

4- Projetos;

.

5- Relatórios;
da provincia;

6- Atas do Conselho

7- Atas da Assembléia

Legislativa

Provincial;

8- Falas e Mensagens;
9- Correspondência
10- Representações

Expedida;
e Requerimentos;

11- Protocolos;
12- Receitas

e Despesas;

13- Posturas;
14- Câmaras

das Vilas;

15- Projetos;
16- Emendas;
17- Câmaras

Municipais;

18- Requerimentos;
19- Abaixo-assinados;
o

•

20- Petições;
21- Conselho

Geral da Provincia;

22- Pareceres

das Comissões;

23- Congresso

da Bahia;

24- oficios

Recebidos;

25- Documento~
26- Inscrição

É interessante
apenas

à

Avulsos;
de Oradores;

observarmos

que estes documentos

Bahia, mas também ao Espirito

As ordens
Lazarista.

religiosas

citadas

É uma documentação

a que stao da extinção

Santo e Minas

são as Beneditinas,
extremamente

dos aldeamentos

Gerais.

Capuchinha

para se

e

compreender

no século XIX e a venda

das terras dos aldeamentos,

legislação,

interétnicas,

censos demográficos,

apresamentos,

não se referem

guerra

justa, guerras
conflitos

e

11

abaixo-assinados

dos indios e -contra os indios. As s~ries m~s

ricas sao:
oficios;
Pareceres;
Projetos;
Posturas;
Registro

de Leis;

Correspondência

Expedida;

Falas e Mensagens;
Representações

e Requerimentos;

Câmaras

das Vilas;

Câmaras

Municipais;

Requerimentos;
Abaixo-assinados;
Petições;
Conselho

Geral da Provincia;

Pareceres

das Comissões.

o Fundo Senado da Câmara,
Séries, por serem muitas
guns documentos
pode observar

..

deamentos

indigenas.

utilização

e o resultado

relativos

as verbas

do que deixaremos

a receita

destinadas

de listar as suas

pouco,

apresenta

da Provincia,

al-

nos qu~s se

para a administração

Também há alguns Projetos

a ser dada às terras dos aldeamentos

de al

de Lei sobre a
indigenas

ex-

tintos.
o mesmo podemos
Assembléia
Estas

são as considerações

que se encontra

Instituto

Capuchinhos,

Histórico

da Bahia.

que temos a apresentar

depositado

no Arquivo

não nos foi possivel

da Cúria Metropolitana,

dos Franciscanos,

minino

gerais

da Bahia.Infelizmente

Arquivos

e

Legislativa.

bre o acervo
Estado

afirmar para os Fundos Câmara dos Deputados

o Municipal
Beneditinos

e Geográfico

Público

sodo

trabalhar os

de Salvador,

e Ter~sios,

o

da Bahia e o do Instituto

o
do
Fe

12
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A· tematica

indigena

pelos·intelectuais

sempre foi tema de trabalhos
baianos.

Porém,

do que estas obras tornaram-se
te com a contribuição
GeográfiCOS.

Municipais.

Publico

Até m~smo

A produção

do seculo pass~

mais frequentes,

autores

Estadual
livros,

dos arqueólogos

principalmenHistóricos

que trabalharam

e o Nacional,

embora

Valentin

temos muito pouca produção:

alguns

publicados.
per-Íodos:

em dois

Calderón.
Pinto

e

os documén-

além de

raros, eram

pode ser dividida

antes e depois do Professor
deste autor,

é a partir

produzidos

dos sócios dos Institutos

são inúmeros

tos do Arquivo

sobre a Temática· na Bahia

Antes

das obras

(1942),Angyone

(1959) e Ott (1945;1958).
Valentin

Calderón,

dou e dominou

pertencente

por mu i tos anos o Programa

Arqueológicas,

produziu

não só a maior quantidade
introduziu

uma sistematica

nos trabalhos

Estado,

mais articulada
de Calderón

si tios particulares

que permite
•

Nacional

ções sobre a Bahia, como também

pais. Os trabalhos

o

ao grupo de arqueólogos

abrangem

do Estado

Pesquisas

de publica-

novos métodos

e

desenvolvidosno

áreas especificas

e relevantes

uma visão global

de

que ~

e traçam um

do

quadro

(1964, 1967 a,b;

1969

a,b; 1970 a,b; 1971, 1973; 1978; 1983).
Apos a sua morte,

em 1980, a pesquisa

vem sendo desenvolvida
dução publicada.

Porém,

zida por pesquisadores
Beltrão

arqueologica,

por seus discipulos,

na Bahia,

ainda que sem pr~

a grande massa de informações
de outros Estados,

(1883 a,b); Cunha

(1971); Schmitz

é prod~

como Perota

(1971);

(1980,1984)

e

Mar-

tins (1984,1986).
Para efeito de análise,dividiremos
res, "cur-Lo sos" e antropólogos

a produção

de

em três periodos:

historiadoa segunda m~

,

tade do seculo XIX, a primeira

metade

do seculo XX e a segun-

,

da metade

deste seculo.

Os autores
documentos,

da segunda metade
memorias

jantes e noticias

do seculo passado

e obras de cronistas,

de jornais.

trabalharam com

missionarios,

via~

Os autores mais importantes sao:

•
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d'Almeida
e Viana

(1867); Campos

(1875)~ Silva

(1874)

(1893).

~

,

Ja na primeira

metade

obras de Aragão
a,b,c;

vao

(1886); Ferreira

deste seculo, podemos

(1900); Borges

1919 a,b,c;

de Barros

nos referir

(1915; 1917 a,b; 1918

1920; a,b; 1923 a,b,c,d;

(1927); Almeida

Prado

as

1925; 1933); Gal-

(1945); Silva e Amaral

(1909); Bor-

.

ges dos Reis (1900) .

o

último

período

períodos:
Ciências

~ 1950-1991

antes e depois da implantação
Sociais na Universidade

No primeiro,destacaremos
(1972).

o

de pós-graduação

programa

de Federal

quadro,

Neste contexto,

a partir

citaremos

(1988); Pereira

(1988); Reesink
weiss

de pesquisas

sist~

inicialmen-

sobre Populações

Indíge-

Pedro Agostinho.

Mott enriqueceram

este

dos anos setenta .

as obras de Carvalho,

1988); Násser N.(1975;1988);
(1988); Dória

Sociais na Universida

do Professor

de Luiz Roberto

que se expande

em

da Bahia.

que circulavam,

de Pesquisa

sob a coordenação

os trabalhos

dois

da pós-graduação

o surgimento

e de novos pesquisadores,

nas da Bahia,

..

em Ciências

da Bahia, permitiu

te, em torno. do Projeto

Também

Federal

em

as obras de Ott (1957); Mariani(1971)

e Bandeira

máticas

- tambem sera dividido

Násser

E.(1975;1988);

(1988); Martins

(1988); Agostinho

(1988); Mott

(1988); Sena (1988) e Paraíso

1977,

1984,

Rocha Jr.

(1988);

Sampaio

(1988);

Edel-

(1976; 1984; 1985;

1986;

1988; 1990; 1991 a,b).
Este rápido balanço
não estivéssemos

da produção

vivendo

dias nas Universidades
lidade de pesquisa.

ainda poderia

um período

Federais,

ser ampliada

de greve de cento e

se

. dez

que limitou a nossa possibi-
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Perspectivas

e Temáticas

Ainda que apresentada
a bibliografia

aqui parcialmente,

sobre a hist~ria

Bahia já é significativa.
para

nao

de Pesquisas

pode-se

indigena"e

No entanto,

Futuras

observar

que

do indigenismo

na

há ainda muito

a

fazer

se dizer quase tudo.

Apresentaremos,

de forma sucinta,

mos mais relevantes
a) Da Aldeia

aqueles

para estudos
ao Aldeamento

tudos dos varios
ressaltando

futuros:
e

à

processos

a situação

temas que considera

Vila, passando

pelos es-

sociais dai decorrentes

dos povos indigenas

e

neste pr~

cesso;
b) De Aldeamento

a Vila - os arrendamentos

pelas

ras, as rendas e seu uso, a disputa pelas
argumentos

negadores

no das populações
c) Saúde - principais

da identidade

indigenas
doenças,

tamento e atendimento
nação,farmácia

·.
6

•

d) Aldeamentos

- reações,

e criação espontânea

terras,

etnica,

os

o abando-

e os remanescentes

atuais;

taxas de mortalidade,tr~

pela sociedade

homeopática

Câma-

dominante

(vaci

e outras);

resistência,

revoltas,

fugas

de novas aldeias/aldeamentos

com

ou sem diretores;
e) Colônias

Nacionais

e consequências

e Indigenas

- filosofia,

para as populações

prática

ind1genas

atingi-

das;
f) Os aldeamentos
de mão-de-obra

e formação/treinamento
indigena

- a atuação

e concentração
de diretores

lei

gos e missionarios;
g) Perfil

social dos Diretores

rios de nomeação,

queixas

de Aldeamentos

-

crité-

dos indios e dos nacionais

e razões de suas demissões;
h) Aldeamentos

- criação,

localização,

cisões e junções - os mecanismos
econômicos
minadas;

de ordenamento

transferências,

sociopo11ticos

espacial

das populações

e
do

15

i) Revoltas

Indigenas

dos momentos

repressao

- cadastramento

históricos,

desencadeados

e

ídentificação

suas razões e mecanismos

de

pelo Estado e por interesses

locais;
,

j) Diretor Geral dos Indios

criterios

xas dos indios e dos nacionais

de nomeaçao,que~

e razões de suas

de-

missoes;
1) Índios-soldados

- onde, quando e forma de arregimen-

tar, formas de pagamento,

periodo

vir e o local, uso e o objetivo
plicitado

da sua incorporação,

te e efeitos nas comunidades
da mão-de-obra
m) Mecanismos

designado

exp11cito
legislação

indigenas

e o não ex
de

da

suporaus~ncia

masculina;

e razões para a extinção

destinação

para se~

dos aldeamentos,

das terras e dos recursos

da identificação

dos destinos

auferidos,

além

da população

indige-

de Índios - forma, conteudo,

objetivo,

na;
n) Reqúerimentos
destinação

..

dada, postura

do governo

e resultados

pr~

ticos;
o) Mapeamento

de aldeias

e aldeamentos

e

identificação

dos grupos étnicos;
p) Prioridades

e argumentos

na nomeação/negação

de

mis

sionarios;
q) Mecanismos
antigos

de venda em hasta pública

das áreas

dos

das aldeias

a vi-

aldeamentos;

r) Criterios

e mecanismos

de elevação

las;
s) Índios,Diretores
rios de nomeação,
cionais

de Aldeias
indicação,

- perfil
queixas

social

- cri te-

de indios e na-

e razões de suas demissões;

t) Diretórios
ticulares

Ind1genas

propostos

- sua filosofia

pelo Estado

e por par

e execução

em termos comp~

dos aldeamentos

de indios acul-

rativos;
u) Aplicação

das rendas

turados para a criação
vos" ;

de aldeamentos

de lndios

libra
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v) A atuação

das varias

Ordens Religiosas

ções com as sociedades
x) Presidios,
litarista

Quartéis

indigenas

é suas

rela-

e nacional;

e Destacamentos

- a politica

do século XIX e a destruição

das

mi-

socieda-

des indigenas;
,

z) A luta pelo reconhecimento

10 direito

à

articulações
Apesar

desta aparente

assistência

etnica e p~

e ás terras - estratégias,

e alianças.
longa indicação,

itens são apenas alguns poucos,
riqueza

da identidade

dos documentos

consideramos

que estes

dentre os possiveis,

dada

a

já localizados.

,

IV - Uma nova proposta metodologica
Muito mais que Uma proposta

metodologica,

tes de mais nada,é uma inversao
trato da história

..

temente,

a questão

historia

da sociedade

objeto

••

indigena

central

indigena

dominante,

sequer adquirindo

anno

recen-

dentro
status

da
de

Os indios apareciam/desapareciam
da luta hercúlea

contra os elementos

gem" para a implantação

Ate muito

era sempre um subtema

de um cenario

dores/colonizadores

na ótica tradicionalista

e do indigenismo.

de preocupação.

como componentes

o que propomos,

da "civilização"

dos desbrava-

da "natureza

selva-

nos longinqüos

ser

toes interiores.
A mudança

desta ótica e fundamental

nossa proposta

da história

é de fundamental
teretnicas

História

que todo o processo

seja compreendido

terdisciplinar,

histórico

e analisado

permita

avanço

e do indigenismo.

a compreensão

da

Porém,

das relações in

sob a perspectiva

na qual a intima contribuição

e Arqueologia

tão complexo.

indigena

para qualquer

in

da Antropologia,
de um

fenômeno
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