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1. Introdução 

O renovado interesse pela história · dos povos indígenas do 
Brasil tem-se marcado, nos últimos anos, por dois aspectos 
complementares. O primeiro, originário da necessidade teórica de 
aprofundar a dünensão diacrônica dos estudos antropológicos, que por 
muito tempo insistiram, restringindo-se a ela ou pouco menos, numa 
perspectiva centrada na sincronia. Com isso, tais estudos de~pre~avam 
uma dimensão do social que, em boa parte, pode ser reconstruída graças 
a toda uma documentação escassamente compulsada por antropólogos; 
esta, oriunda da sociedade dominante, colonial ou nacional, reflete sua 
posição fa<;e aos índios, mas, ao mesmo tempo, preserva informes 
fundamentais para o respectivo conhecimento etnográfico. E para o 
conhecimento, também, dos processos de contato interétnico nos quais 
os indígenas, com freqüência, foram compelidos à reconstrução d~ sua 
própria identidade, quando atingidos e estruturalmente abalados pelo 
impacto das populações civilizadas. Excelente exemplo é o dos que, na 

2 

Este artigo é versão revista, atualizada é aumentada da Comunicação que, 
com o mesmo título, apresentamos à IV Reuni~o de Antropologia do 
Norte e Nordeste, realizada em João Pessoa, Paraíba, de 28 a 31 de maio 
de 1995, GT 7 - "Sociedades Indígenas e1 Política Indigenista", 
Coordenador, Antônio Carlos Magalhães ( cf. Programa e Resumos, p. 
134); e ao 1 Encontro de Etno-História Indígena no Nordeste, em Penedo, 
30.05-1.06.1996 (através de exposição a cargo do antropólogo Marco 
Antônio Matos Martins, do PINEB). O texto presente incorpora material 
antes publicado (v. Agostinho 1987-88-89). 
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Bahia, atualmente se identificam como Pataxó Hãhãhãi, inovada 
identidade que recobre a fusão de grupos que eram etnicamente 
distintos, nas origens, (Pataxó flãhãhãi, Baenã, Sapuyá-Kirirí, Gueren, 
Kamakã, Mongoyó e Tupinikin), n1as historicamente reunidos no 
território dos primeiros. Quanto ao segundo aspecto, emana da 
importância prática, política, do saber histórico na defesa de direitos 
legalmente garantidos com base na própria identidade de tais povos, 
assim como na garantia dos territórios que d~ um modo ou outro lhes 
pertencem. 

ó uso, entretanto, das fontes manuscritas relativas a índios é 
dificultado por sua· dispersão entre muitos arquivos e milhares de 
documentos, e pela falta de treinamento, em história e paleografia, da 
maioria dos indigenistas e antropólogos. O que neste trabalho se contém 
é, à vista disso, uma proposta capaz de facilitar e estimular o recurso 
aos dados históricos por aqueles que não são historiadores de profissão; 
e de, para estes últimos, simplificar o trabalho de busca aos 
documentos. , 

I 

2. Proposta geral 

2.1. O Fundo de Documentação: Qbjetivos e características 

O Fundo de Documentação aqui pensado tem como objetivo 
recolher e organizar, para rápida recuperação de dados, toda a vasta 
documentação sobre índios do Brasil hoje depositada nos arquivos do 
país e do exterior. Ao fazê-lo, não se propõe atender às necessidades 
restritas de qualquer projeto de pesquisa específico, mas sim por à 
disposição do público científico uma fonte de informação sistematizada 
com rigor. Assim, tenta contornar os inconvenientes da consulta, em 
arquivo, dos mesmos materiais por sucessivos pesquisadores: o 
de~perdício de tempo e recursos, o esforço pessoal desviado do mais 
importante trabalho de interpretação e análise, a barreira por vezes 
intransponível dos obstáculos paleográficos, e o desgaste 
inevitavelmente imposto aos documentos. 

No Brasil haveria que explorar o Arquivo Nacional, o do 
Instituto Histórico e Geográfico, o da Biblioteca Nacional e o do Museu , 
do lndio, no Rio de Janeiro; e o Arquivo Municipal, em São Paulo. 
Além desses, num primeiro momento o trabalho deveria dirigir-se aos 
arquivos estaduais e diocesanos, e, no momento seguinte, aos que se 
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encontram espalhados pelos municípios, na posse de entidades 
governamentais ou particulares. Pelo seu caráter especializado, pelas 
épocas recentes que abrange, e pelas flutuantes possibilidades de acesso 
- submetidas sempre à conjuntura política e às idiossincrasias dos , 
dirigentes-, o arquivo da Fundação Nacional do Indio constituiria um 
caso à parte: não .só por esses motivos, mas por não apresentar as 
mesmas dificuldades dos outros corpi, quase todos manuscritos. 

No exterior do país, em primeiro lugar viriam as coleções 
recolhidas a bibliotecas, museus e arquivos de Portugal, e depois as de , 
Espanha, Vaticano, Holanda, Austria, Alemanha e União Soviética. A 
quantidade de documentos e a riqueza das coleções, assim como as 
ligações históricas com o Brasil, põem Portugal como o campo a ser 
prioritariamente explorado. Ali merecem atenção, pelo menos, o 
Arquivo Histórico Ultramarino; a Coleção Pombalina da Biblioteca 
Nacional; o Arquivo Nacional da Torre do Tombo; o Arquivo Histórico 
do Ministério das Finanças (hoje recolhido à Torre do Tombo); a , 
Biblioteca de Evora (com materiais da antiga universidade jesuítica); e 
a Biblioteca Municipal do Porto. Seriam de rever, ainda, os man.uscritos 
que foram catalogados por Virgínia Rau, da Casa de Cadaval, e os da 
Biblioteca do Palácio da Ajuda.3 

2.2. Procedimentos e critérios metodológicos 

Semelhante progràma parece exigir o esforço coordenado de 
muitas instituições - cujas linhas gerais adiante proporemos - , e 
também uniformidade de critérios e procedimentos que dêem rigor à 
exploração sistemática e exaustiva dos arquivos em causa. Essa 
exploração desenvolver-se-ia em duas fases, logicamente determinadas, 
aplicáveis aos arquivos brasileiros ou de outros países, e obedeceria ao 
esquema abaixo sugerido: 

3 Recentemente ( 1995), tivemos notícia do acordo Brasil-Portugal para 
levantamento e microfilmagem da documentação histórica sobre o Brasil 
que existe nos arquivos portugueses. Em colaboração com o Centro de 
Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia, o PINEB tem, sobre 
isso, mantido contato com os Serviços Culturais da embaixada portuguesa 
em Brasília. Acesso aos materiais pertinentes à Bahia poderá facilitar em 
muito a localização e recolha dos manuscritos relativos aos índios desse 
Estado. 
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la. Fase - Levantamento 

a) Escolha do arquivo a ser investigado, obedecendo aos 
critérios de relevância das coleções, dimensões das mesmas e 
facilidades de acesso. 

b) Identificação das coleções existentes, por arquivo, e 
estabelecimento de uma ordem de prioridades em sua consulta 
(começando pelas que forem mais ricas em material sobre índios). 

c) Arrolamento, microfilmagem ou equivalente, leitura e 
transcrição diplomática dos documentos, coleção após coleção e 
seguindo a ordem original em que forem encontrados. 

d) Fichamento individual de cada documento transcrito. A face 
de cada ficha deve conter: data (ano, mês, dia); resumo descritivo;local 
de origem; nome do emissor; nome do receptor; despachos recebidos; 
cota no arquivo de origem4

; sigla de identificação e número de ordem 
no Fundo de DocumentaÇão Histórica; nome do ou dos responsáveis 
pela leitura, transcrição e fichamento do manuscrito, assim como ano e 
mês em que foram feitos. O verso da ficha é reservado ao índice do 
documento, sub-dividido em uma parte sistemática e outra analítica. 

Na parte sistemática desse índice, o documento será 
classificado de acordo com grandes áreas geográficas de origem e, ou, 
de referência, a serem definidas; com as etnias a que se reporta explícita 
ou implicitamente; e com o sistema de classificação de dados culturais 
desenvolvido por Murdock (1963). Na analítica, de caráter substantivo, 
proceder-se-á da forma comumente usada nos índices analíticos dê 
obras impressas. 

2a. Fase - Arquivamento 

a) Arquivamento dos conjuntos de fotogramas (microfichas, 
microfilmes, ou imagens digitalizadas e estocadas em computador) 
devidamente identificados e com um fichário de referência. 

4 Em arquivos nos quais os documentos individuais estão numerados, serão 
mantidos seus o números de cota; naqueles em que não há numeração 
para cada documento de per si, reduzindo-se a cota à referência da caixa, 
maço ou volume em que estão, o FUNDOCIN acrescentará a essa 
informação um número, entre parênteses, indicador da posição sequencial 
em que foi encontrado o manuscrito. Isso, no entanto, não garante que 
essa posição não venha a ser alterada por outros usuários do acervo. 
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b) Organização cronológica das transcrições diplomáticas, em 
cópias datilografad.as e recolhidas a pastas suspensas que cubram 
períodos limitados de tempo. Nessa organização, é de manter a 
separação entre arquivos, e, para cada arquivo, a separação entre 
coleções. Estas, e os arquivos de onde provêm, serão identificadas por 
siglas alfabético-numéricas, recebendo ainda o documento um número 
de ordem, próprio do FUNDOCIN, por sua posição cronológica na 
coleção a que pertence. Isto, sem prejuízo da menção de sua respectiva 
cota de origem. 

c) Arquivamento das fichas-resumo, pensadas para compor um 
esquema de referência básica e para servir de apoio à publicação de 
catálogos, segundo os mesmos princípios de organização do arquivo 
das transcrições diplomáticas. 

d) Preparação dos índices sistemáticos e analíticos gerais, a 
partir dos índices individuais contidos no verso de cada ficha-resumo. 
Os índices sistemáticos gerais obedecerão aos critérios já indicados, e 
os analíticos serão por assunto, nomes de pessoas, grupos indígenas e 
lugares geográficos concretos explicitamente citados no texto. Em todas 
as entradas dos índices gerais deverá ser mantida a separação das fichas 
por arquivo f! coleção, o que permitirá, graças às siglas e números de 
ordem, a pronta recuperação das fichas-resumo e das leituras 
diplomátiéas. As indicações dessas últimas, combinadas ao fichário de 
referência do arquivo de fotogramas, pe11nitirão rápida consulta à 
reprodução do original manuscrito, no caso de qualquer dúvida que 
SWJa. ~ 

2.3. Publicação 

2.3.1. Catálogos 

Para garantir continuidade à publicação dos resultados e evitar 
o acúmulo de informação sem que seja divulgada, os catálogos deverão 
ser publicados por coleção, tão logo se completem as respectivas fases 
de transcrição, fichamento, arquivamento e indexação. Os catálogos, 
editados com os menores custos compatíveis com a boa qualidade, 
devem adotar a forma de fascículos que se poderão reunir e encadernar, , 
em sucessivos volumes de um catálogo geral. E conveniente que os 
fascículos obedeçam à mesma estruturação padronizada, incluindo: 
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a) Introdução, com descrição qualitativa e · quantitativa do 
acervo catalogado, análise sumária de seu conteúdo, faixa cronológica 
recoberta, mapas de distribuição geográfica dos locais de origem dos 
documentos, das etnias, diretorias de índios, missões religiosas e 
povoados não-índios neles citados, é outros elementos que se façam 
importantes. 

b) Relação de manuscritos, que compreenderá o teor integral 
das fichas-resumo, cronologicamente seriadas, omitindo-se, apenas, a 
indexação sistemática e analítica da ficha individual, assim como os 
nomes dos responsáveis pela leitura, transcrição e fichamento do 
manuscrito. 

, 
c) Indices sistemáticos e analíticos, remetendo aos documentos 

individuais, e submetidos aos mesmos critérios adotados para os índices 
gerais do Fundo de Documentação; além desses, deverá haver também 
o índice dos responsáveis por aquela leitura, transcrição e fichamento, 
com indicação dos documentos que compulsaram. 

2.3.2. Leituras diplomáticas 

Para que um Fundo de Documentação como o proposto se torne 
eficiente instrumento de pesquisa, é essencial que seu conteúdo estejà 
ao fácil alcance de qualquer pesquisador. Dadas as dimensões do país, o 
deslocamento até ao local onde se encontram guardados os fotogramas, 
fichários e leituras paleográficas tenderia a impor-lhe sérias 
dificuldades. Por outro lado, a publicação de grandes massas de 
documentos, sob a habitual forma de livro, esbarra em obstáculos 
financeiros hoje quase insuperáveis. No máximo, seria viável fazer 
edições seletivas, que, por isso mesmo, não poderiam atender a todas as 
seleções possíveis do material - função dos próprios problemas de cada 
investigação concreta -, nem às exigências de conhecimento exaustivo 
da documentação a elas pertinente. Por isso, será preciso buscar meios 
de divulgação alternativos, cuja base de referência seria a série de 
catálogos acima projetada. · 

Quanto a tomar diretamente acessíveis os textos manuscritos a 
solução é simples, pois cópias microfotografadas ou digitalizadas 
poderiam ser f omecidas. Seria possível adotar o mesmo processo para 
as leituras diplomáticas: microfichando as transcrições datilografadas, 
constantes do Fundo, coleção a coleção, e arquivando seus negativos, 
tomar-se-ia fácil e rápido colocar, sob encomenda, · cópias positivas à 
disposição dos consulentes. Ou vice-versa, a depender do que se 
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verificasse ser menos cansativo para o leitor, em função da quantidade 
de luz e do tempo a que o aparelho de leitura expusesse sua visão. 
Assim, só haveria .custos de produção para o número de cópias 
efetivamente feito, sem o riséo de fo~ar estoques de publicações 
encalhadas. 

Esse processo, no entanto, teria o inconveniente de obrigar a 
adquirir coleçõe$ inteiras, ou pelo menos microfichas completas, 
potencialmente com muitos fotogramas inúteis se um só, ou poucos, 
forem realmente necessários. O que significaria desperdício de 
materiais de custo elevado. Processo alternativo seria o de fornecer 

, 

cópias xerox das transcrições datilografadas. 

Há, entretanto, outra solução, que é a de estocar toda a 
informação, das fichas-resumo, com seus índices, dos textos 
manuscritos, e das próprias leituras diplomáticas, identicamente 
indexadas, em computadores de pequeno porte e memória expansível. 
Para isto são preferíveis, por sua maior capacidade e durabilidade, 
discos graváveis do tipo CD-Rom; os quais, por um lado, acelerariam a 
busca de documentos, e, por outro, permitiriam obter cópias imediatas, 
impressas ou em disquette, dos textos selecionados. Bastaria então que 
o investigadár, local ou longínquo, dispondo dos catálogos, fizesse um 
pedido, para que os documentos lhe fossem postos· à disposição. A 
publicação ficaria desse modo restrita às exigências específicas de cada 
pesquisa, e por completo eliminada toda publicação supérflua, com a 
correlativa diminuição de custos, para o Fundo e para os pesquisadores 
individuais. 

2.4 Proposta: uma rede nacional de intercâmbio 

O projeto acima esboçado é amplo demais para que de sua 
execução se · encarregue um único organismo especializado. Ao mesmo 
tempo, a dispersão espacial dos muitos arquivos brasileiros indica a 
conveniência de haver, idealmente, um núcleo de documentação em 
cada Unidade Federativa, realizando a coleta e processamento dos 
materiais existentes dentro de suas fronteiras políticas. Disto resultaria 
urna especialização condizente com a investigação dos problemas 
locais. Ao mesmo tempo, a tais núcleos, anexos aos Departamentos de 
Antropologia ou História das Universidades, a seus programas de pós
graduação, a museus ou a outras instituições científicas, seria recolhida 
cópia da documentação que, referente à sua área de atuação, fosse 
alhures descoberta. 
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Isso pressupõe a integração de todos e cada um dos núcleos em 
uma rede nacional de intercâmbio, a qual, em · seu conjunto, é que 
constituiria o Fundo de Documentação aqui proposto. Este atenderia, 
simultaneamente, a uma especialização regional e a um âmbito 
nacional. 

Quanto à exploração dos arquivos estrangeiros, haveria que 
adotar processo diferente, pois seria anti-econômico e repetitivo que 
cada núcleo procurasse, arquivo por arquivo, a documentação 
respeitante a sua área geográfica de especialização. O correto é .que um 
ou mais núcleos se concentrem, coordenadamente, sobre um ·país ou 
arquivo, fazendo levantamentos exaustivos, cujo resultado (leituras 
diplomáticas e catálogos) deve ser redistribuído pela rede, mediante 
permuta ou compra. Deste modo, os núcleos manteriam atualizados 
seus acervos, e o mesmo aconteceria à rede corno um todo. Visto já 
que, no exterior, seria prioritário o trabalho em Portugal, estabelecer-se
iam as prioridades posteriores em seu próprio decorrer. 

, 
3. Fundo de Documentação Histórica Manuscrita sobre lndios da 

Bahia 

3.l Antecedentes 

A idéia de criar um Fundo de Documentação Histórica , 
Manuscrita sobre os lndios da Bahia começou a tomar forma com 
uma experiência-piloto realizada durante um ano, em 1972,. com um 
grupo relativamente grande de estudantes de graduação que então 
cúrsavam Prática de Pesquisa em Antropologia na Universidade Federal 
da Bahia, coordenados por Pedro Agostinho. E, na verdade, foi essa 
experiência que acabou por gerar a proposta geral a que as secções 
anteriores deste artigo se referem. De qualquer modo, acabado esse ano 
letivo, restaram apenas duas das estudantes que compunham o grupo, e 
que deram continuidade à pesquisa. 5 Desse trabalho inicial resultaram a 
leitura, transcrição (não diplomática}, resumo, indexação e organização 
cronológica de cerca de 950 documentos do séc. XIX, provenientes, 
quase todos, da exaustiva exploração do Arquivo Público do Estado 

s Essas estudantes foram Célia dos Santos Costa e Hildete da Costa Dória, 
que inicialmente trabalharam em caráter voluntário e não remunerado. 
Mais tarde, Dória contou com uma Bolsa de Iniciação Científica do 
CNPq. 
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da Bahia APEB/Secção de Agricultura, Indústria e , 
Comércio/Indios; os restantes, em muitíssimo menor número, 
provieram de outras secções do mesmo Arquivo. Essa documentação 
informou, no todo ou em parte, artigos de Agostinho, Dória e Soares, 
teses de Mestrado de N. Násser, E. Cabral Násser, Carvalho, Reesink e 
Paraíso, e Relatório do PSAI-SF (v. Bibliografia). Além disso, a 
experiência ganha no dito levantamento permitiu elaborar duas 
propostas de trabalho que foram as antecessoras imediatas do Projeto de 
-que estamos tratando (Agostinho 1974, 1987-88-89), sendo que a 
última foi discutida na Reunião da ANPOCS de 1984; questões de 
ordem institucional e pessoal impediram, no entanto, dar continuidade 
imediata ao que ali se propunha. 

Em 1992 Carvalho retomou, dirigindo-o na sua qualidade de 
Coordenadora do Programa de Pesquisas sobre os Povos Indígenas 
do Nordeste Brasileiro - PINEB, o levantamento antes iniciado, , 
centrando-se agora sobre a Revolta dos "lndios da Pedra Branca" 
(1834-c.1860), a cuja exploração exaustiva procede ainda. 

Simultaneamente a esta última etapa, e em estreita colaboração 
com o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, coordenado 
por Maria Manuela Carneiro da Cunha (USP) e John Manuel Monteiro, 
está-se fazendo a revisão completa de todo o arrolamento documental 
antes efetuado, tendo em vista a preparação, para publicar, do pertinente 
catálogo: este incluirá as fichas descritivas de cada documento, 
complementadas por índices, geográfico, étnico, onomástico e analítico, 
e por uma introdução que, qualitativa e .quantitativamente, dê conta das 
características gerais e particulares do corpus reunido. 

Só após concluída essa nova e importante etapa, destinada à 
divulgação, é que se dará prosseguimento à busca de novos 
manuscritos, até se completar a recuperação, exaustiva, de todo o 
acervo relativo a índios existente no Arquivo do Estado da Bahia. Isto 
feito, será possível, futuramente, passar a outros arquivos, regionais, 
nacionais e estrangeiros, que contenham material relevante para este 
Estado, como acima foi previsto. 

3.2. Objetivo geral do Fundo de Documentação Histórica , 
Manuscrita sobre lndios da Babia 

Pretendeu-se, portanto, ao submeter ao CNPq, em 1995, o 
Projeto a que se refere o subtítulo acima, criar condições para levar a 
cabo todo o conjunto' de idéias de trabalho a que nos vimos referindo, e, 
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naquilo que tange à Bahia, fazer o que, de modo global, ficou exposto 
nas anteriores secções deste artigo. Isto, até ser possível congregar, em 
um só centro de referência, toda a documentação original relativa aos 
índios que nesse Estado habitam ou habitaram. Com isso, e no que se 
refere ao âmbito estadual, o objetivo básico é exatamente o de atender 
ao que foi, antes, proposto no item 2.4, supra: montar nessa unidade 
federativa um núcleo de documentação especializada sobre índios, 
como naquela exposição se preconiza, de um modo tal que fique 
possibilitada a articulação futura do mesmo com os novos núcleos que 
possam vir a ser criados. 

3.3. Plano de Trabalho - Primeira Etapa 

As Etapas do Projeto então apresentado não estão concebidas 
em termos estritamente cronológicos, e sim em. termos de acervos 
arquivísticos a serem sistematicamente pesquisados. Deste modo, cada 
unidade-Etapa será essencialmente constituída por um Arquivo 
específico, para o qual, a depender de suas dimensões e riqueza 
temática, terá de· ser feito o cálculo, específico também, do tempo 
necessário para as buscas. Assim, a cada arquivo-Etapa corresponde um 
cronograma próprio, a ser proposto ao órgão financiador - o CNPq -
sempre em conjunto com o respectivo plano de atividades. A cada 
Etapa corresponderá pois um plano específico, que, nesse sentido, será 
na verdade um subprojeto do amplo programa . de trabalho acima 
globalmente apresentado, especialmente quanto à sua primeira parte. 

Por essa razão, no plano de atividades na ocasião submetido ao 
CNPq, elas se reduziram àquilo estritamente necessário para esta Etapa 
imediata - ou seja, a Etapa-Arquivo Público do Estado da Bahia. A 
qual, aliás, teve de ser dividida, por razões práticas, em dois processos 
de busca concomitantes: um, dirigido, em termos gerais, à Secção 
Colonial e Provincial e à Secção Republicana do Arquivo do Estado da 
Bahia; e o outro, ao acervo do antigo Tribunal da Relação da Bahia 
(séculos XVII-XIX), também recolhido ao dito Arquivo. Exatamente 
porisso, esses dois processos de busca serão tratados em separado. 
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3.3.1 Arquivo Público do Estado da Bahia - acervos a 
explorar: Secções e Séries 

3.3.1.1 Secção Colonial e Provincial [Séc. XIX (principal acervo do 
APEB), e anteriores] 

Séries: 

a) Correspondência 
b) Terras 

e) Polícia · 

d) Viação 
e) Judiciário 

f) Guarda Nacional 
g) Religião 
h) Cartas Régias 
i) Agricultura 

j) Militares 

k) Saúde 

1) "Outros Fundos"" 
1 

rn)Govemo 

n) Legislativo 

o) Instrução 
p) Livros de Notas dos Tabeliães Municipais 

q) Livros de Notas da Capital 
r) Anais 
s) Falas, Mensagens e Relatórios dos Presidentes da 
t) Província 
u) Relação dos Mapas e Plantas existentes na Biblioteca 

, 
v) lndice - Secção legislativo 

3.3.1.l Secção Republicana 

Séries: 

a) Relação de Jornais 

b) Livro de Entrada e de Saída de Passageiros 

e) Relação da Docurnenta9ão da Secretaria do Governo 
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. 
d) Relação da Documentação da Secretaria da Agricultura 
e) Guia dos Documentos da Secretaria da Segurança Pública 
f) Fundo: Secretaria da Viação e Obras Públicas 

g) Município de Salvador: limites municipais 

h) Relação do Diário Oficial 

3.3.1.3 Levantamento da documentação manuscrita do Tribunal da , 
Relação da Bahia Relativa a lndios: séculos XVII-XIX 

Pretendeu-se, com o subprojeto a que se reporta o subtítulo 
presente, viabiliazar um trabalho que, embora menos abrangente, é 
complementar ao que ant~s ficou descrito. Ao contrário desse, porém, 
que incide sobre acervos documentais do sec. XIX, este dirige-se à 
documentação de um fundo específico, que vai do séc. XVII ao XIX, 
arquivado no APEB e provindo do Tribunal da Relação da Bahia. A 
este subiam, entre outros, segundo os indícios disponíveis, os processos 
de alocação de terras para as aldeias indígenas; essa alocação era 
determinada e regida por Alvará de 1700, com força de Lei, pelo qual o 
Rei concedia tais terras na proporção de "uma légua em quadra" para 

• 
cada grupamento de cem casais de índios. Em tomo dessa concessão e 
da definição do conceito de "légua em quadra" desenvolve-se hoje toda 
uma discussão, que não é só de interesse historiográfico, porquanto 
concerne a relevantes questões práticas, conceituais e de agrimensura, 
que têm repercussões jurídicas na demarcação e regularização hodiema 
dos territórios indígenas. Bom exemplo é o dos Kiriri de Mirandela, os 
quais, tendo recebido sua légua de terra nos anos de setecentos, só as 
viram demarcadas e com registro cartorial em 1990. 

Para dirimir tal questão - tomada como exemplo, pois há 
muitas outras possíveis -, impõe-se a busca exaustiva de todos os 
processos que, relativos a ela, tenham tramitado no Tribunal da 
Relação, e especialmente aqueles que se refiram à descrição dos 
procedimentos demarcatórios em campo. Só o rigoroso cotejo dessas 
fontes de informação permitirá esclarecer, em definitivo, a que 

. corresponde o conceito de "légua em quadra", o qual, segundo as 
evidências disponíveis, documentais e de história oral, não equivale ao 
que chamaríamos "uma légua quadrada", e sim ao quase quadruplo 
disso. A hipótese básica é a de que "quadra", nesse contexto, se refira 
ao quarto de um círculo, círculo este no qual está inscrito um octógono 
que define a área de terra concedida - coisa que corresponde às 
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características concretas, hoje verificáveis em campo, do polígono de 
terias concedido, no século XVIII, aos aldeamentos de índios no sertão; 
ou, em certos casos - conhecidos apenas por sua descrição em 
documentos da mesma época -, também ao quarto de um círculo, 
estando, neste último, inscrito não um octógono mas um quadrado. 6 

Os relativamente poucos processos que se conhecem sobre a 
demarcação das aldeias indígenas na época são tardios, posteriores, em 
sua maioria, à segunda metade do séc. XVIII; sabe-se, no entanto, que 
os há anteriores, e que o conceito de "légua em quadra" já era usado, 
pelo menos, no séc. XVII; e, ainda., que no Tribunal da Relação deve 
haver - se não desapareceram com o tempo - , incorporados a processos 
judiciários posteriotes, documentos capazes de esclarecer em defmitivo 
este problema. 

Parece ficar patente, pois, pela argumentação exemplificadora 
acima feita, a importância científica deste acervo manuscrito que agora 
se est~ explorando e preparando para consulta pública; por outro lado, 
nesses documentos processuais deve haver informação sobre questões 

6 Na aldeia de Zebreira, Concelho de Idanha-a-Nova, Beira Baixa, 
Portugal, em 1983 o sr. Manuel Serra, camponês de 82 anos, grande 
conheciménto, rara inteligência e analfabeto - "com honra e vergonha"-, 
usava correntemente o conceito de "em quadra" para definir um polígono 
que tinha como referência duas linhas cruzadas perpendicularmente, 
sendo os quatro braços da cruz assim obtida iguais entre si. A medida X, 

' "em quadra", era tomada, do centro da cruz, nas quatro direções, e os 
lados do polígono passavam pelos extremos dos braços dessa última, dois 
deles paralelos entre si e ao eixo vertical da cruz, e os outros dois 
igualmente paralelos entre si e ao eixo horizontal da mesma. Desse modo, 
e de acordo com a tenilinologia da Zebreira, "légua em quadra" 
corresponderia, ali, a um quadrado com duas léguas de lado, ou seja, a 
quatro léguas quadradas. A medida "em quadra" é, sempre, uma medida 
de superficie. Só o Sr. Serra foi observado usando a expressão; podemos 
portanto supor que, nesse local e então, fosse ela de carâter arcaizante, 
estando talvez em desaparecimento (Agostinho, notas de campo, 
julho/agosto 1983). Para essa definição do conceito parecem apontar, 
igualmente, certas evidências setecentistas portuguesas relativas ao 
processo de traçar, no terreno, as plantas das fortalezas da escola de 
Vauban. Porisso, nesta questão, será preciso ainda recorrer, 
comparativamente, aos tratados, publicados no séc. XVIII, que tratam dos 
princípios geométricos que presidiam aos métodos de planejar, demarcar 
e construir esse tipo de fortificação. 
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sociais e políticas que as alocações e demarcações de terras 
acarretavam, e sobre a interação entre os vários agentes sociais em 
presença e com interesses conflitantes - os quais passavam pela 
oposição entre gupos humanos etnicamente diferenciados e 
antagônicos. Assim, o interesse desta pesquisa não se reduz à restrita 
questão da "légua em quadra"; pelo contrário: trará à luz e organizará 
material apto a fornecer valiosa informação sobre os vários aspectos, 
sociais e culturais, da presença de grupos indígenas no atual território 
baiano e de seus Estados limítrofes, assim como de sua articulação com 
a sociedade regional não-índia: cumpre não esquecer que há alta 
probabilidade de que, além dos processos de demarcação de terras, 
muitos outros haja envolvendo questões entre índios e brancos, ou que, 
sendo só de uns ou de outros, estejam condicionadas pela própria 
situação interétnica. 

Por fim, cabe ressaltar que todo o material histórico coletado no 
decorrer deste subprojeto de pesquisa será recolhido, é óbvio, ao Fundo , 
de Documentação ffistórica Manuscrita sobre lndios da Bahia, 
tomando-se, como previsto, parte desse banco de documentos. Este, em 
tempo oportuno, estará franqueado não só aos . que trabalharam no 
projeto ou aos membros do PINEB, mas sim a todos os especialistas ou 
interessados que para tanto se credenciem. Como decorrência desse 
propósito, a metodologia e procedimentos práticos a serem seguidos 
aqui obedecerão, sistematicamente, aos mesmos princípios e regras que 
presidem à criação e organização do Fundo, os quais foram 
suficientemente expostos nas secções anteriores deste artigo. O 
conjunto de maços de documentos a explorar, da maneira descrita, é o 
indicado abaixo: 

3.1.3.4 Secção Colonial e Provincial, Período Colonial [séculos 
XVII-XIX] - Tribunal da Relação da Bahia: 

MAÇOS Nº: 271, 272, 274, 275, 278, 280, 281, 283, 284, 286, 
289,290-2,296,298, 301-1, 314,315, 318, 318-1, 321, 323, 324,495-
556. . 

4. Resultados alcançados 

Procuraremos, nesta última secção, esboçar um balanço dos 
resultados concretos que o FUNDOCIN atingiu, até ao presente, nas 
suas sucessivas etapas, bem como detalhar um pouco mais os 
procedimentos que nele se vêm adotando. Estes, esperamos bem 
demonstrar,: têm passado por aperfeiçoamento crescente, ganhando no 
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seu rigor metodológico em função mesmo da experiência acumulada 
neste já longo lapso de tempo transcorrido, desde aquela ·experiência
piloto da década de setenta. Nesse sentido, é importante salientar que o 
FUNDOCIN se tem constituído como espaço ·especialmente proficuo de 
treinamento sistemático para estudantes que se iniciam ou aperfeiçoam 
nas atividades científicas, e especialmente em técnicas de pesquisa 
histórica e teoria antropológica. 7 Participando, normalmente, como 
bolsistas, eles permitem que o FUNDOCIN opere, na prática, como 
laboratório prático-teórico complementar aos cursos regulares. 

4.1. Trabalho já realizado e em curso 

Na segunda metade de 1993, o PINEB foi convidado a juntar 
seus esforços àqueles desenvolvidos, em São Paulo e noutros Estados, 
pelo já referido "Núcleo de História Indígena e do lndigenismo", que, 
mediante o apoio da FAPESP, estava em vias de finalizar o Projeto 
"História Indígena e do Indigenismo no Brasil", orientado para a 
sistematização e divulgação de fontes primárias, através da organização 
de Repertórios concernentes a um dado número de arquivos públicos. 
Em princípio, aventou-se a possibilidade de virmos a proceder à 
transcrição diplomática e à microfilmagem do corpus reunido em 1972,, 
após o que se organizaria o repertório para publicação. No entanto, o 
exíguo período de tempo e os limitados recursos materiais disponíveis 
obrigaram à redefinição dos objetivos, que tiveram de ser reduzidos· à 
organização do repertório. A tarefa afigurava-se, à primeira vista, 
relativamente simples, pois seria a de retomar os documentos já 
compulsados e sistematizados sob a forma de fichas-resumo e 
respectivos índices. A releitura, porém, dessas fichas detectou pequenas 
falhas de leitura, e, ou, de registro, que terminaram por requerer 

. , . . . . . 
constante cotejo com os propnos manuscritos - o que veto a exigir o 
alargamento do tempo inicialmente previsto para esse trabalho. A 
pequena equipe, para tal fim então formada8

, dividiu-se 

7 

8 

Esses estudantes são alunos de diversos cursos da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, predominan
temente de Ciências Sociais, História e Museologia, nesta ordem. 
Sob supervisão direta de Marco Antônio Martins (doutorando em 

' ' antropologia histórica na Ecole d'Hautes Etudes en Sciences Sociales -
Paris) e Claves Macedo Neto (mestrando em arqueologia na USP), 
colaboraram nessa etapa as bacharéis en1 Ciências Sociais Inés Sanz Soto 
e Amélia Teresa Maraux, e os estudantes de graduação Márcia Gabriela 
de Aguiar, Fábio Vieira Santos e Vera Nathálía dos Santos Silva. 
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estrategicamente, dedicando-se parte dela ao necessário cotejo, em 
arquivo, dos materiais históricos; e a outra parte encarregou-se, em 
gabinete, da elaboração dos respectivos índices (geográfico, étnico, 
onomástico e analítico). Regularmente, esses dois subgrupos da equij>e 
passaram a manter sessões conjuntas, em que coordenadamente se 
articulassem suas tarefas. 

Os índices demandaram especial atenção e tempo maior que o 
inicialmente estimado, em virtude mesmo da grande quantidade de 
informações constantes nos documentos; e essa e?Cigência de mais 
tempo agravou-se com a dispersão da equipe, em · face do rápido 
esgotamento das finanças. Assim, ritmo bastante mais lento foi 
necessariamente imposto ao trabalho de r~visão completa do material 
compulsado e sistematizado, que se encontra agora em fase final, sob os 
cuidados mais diretos de um único pesquisador.9 

Essa segunda etapa serviu, dentre outras coisas, para 
demonstrar, cabalmente, a indispensabilidade já prevista de se proceder ,. 
à transcrição paleográfico-diplomática de todos os documentos 
relativos a índios existentes no APEB, e à sua estocagem em 
computador, através de uma equipe para tanto treinada. Essa seria a 
nova meta a alcançar. Iniciou-se, assim, a terceira etapa do 
FUNDOCIN, sob a forma do já referido Projeto Integrado, que, 
aprovado pelo CNPq, obteve, além de recursos para aquisição de 
equipamento, quatro bolsistas, dois de Apoio Técnico e dois de 
Iniciação Científica.1° Com esse pequeno grupo, na medida do possível 
previam~nte preparado para as funções através de leituras básicas em 
filologia e técnicas de trabalho histórico, e do "registro dos erros e 
acertos" acumulados na história do FUNDOCIN, cremos ter assentado 
novas bases, cientificamente mais seguras porque mais rigorosas e 
constantes, para a efetiva consecução dos objetivos desde 1972 
perseguidos. 

9 O supracitado Cloves Macedo Neto. 
10 Respectivamente: Cláudio Luiz Pereira, mestre em Sociologia; Jorge 

Bruno Sales Souza, mestrando em Sociologia; Luís Eduardo Souza 
Spínola e Ana Magda Mota Carvalho, estudantes de Ciências Sociais. 
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Essa equipe foi pouco depois aumentada de mais três bolsistas 
de Iniciação Científica 11

, graças a dois novos subprojetos, igualmente já 
mencionados e referentes ao "Ciclo de revoltas na aldeia da Pedra 
Branca da Bahia do século XIX'' e ao "Tribunal da Relação da Bahia". 
Estes, aprovados pelo Programa Institucional de Iniciação Científica 
CNPq/UFBA, continuam, em consonância com os objetivos e métodos 
gerais do FUNDOCIN, a procura e coleta de toda a pertinente 
documentação existente no APEB. 

Por outro lado, cabe registrar que a IV Reunião de 
Antropologia do Norte e Nordeste, realizada em 1995 na cidade de João 
Pessoa, Paraíba, veio a ensejar os primeiros contatos e entendimentog 
concretos visando, tentativamente, fazer surgir em Sergipe e Belém do 
Pará núcleos análogos ao da Bahia; isso com o intuito de serem, eles, os 
primeiros pontos de uma rede que cubrá os estados costeiros do Norte e 
Nordeste do Brasil. 

· 4.2. Procedimentos gerais observados 

No plano pedagógico e universitário, o FUNDOCIN está 
fundamentalmente marcado, segundo pensamos, por seu caráter 
essencial de experiência apoiada no trabalho de grupo, em estreita 
concordância com o espírito que norteou a criação do PINEB e continua 
a prevalecer nele. Formou-se, assim, um âmbito em que seus membros 
se credenciam, de acordo com as respectivas posições na estrutura do 
grupo e mediante o treino, a experiência e a competência formal, ·a 
orientar uns aos outros. O propósito é, na medida do possível, 
descentralizar o saber e o poder de decisão, evitando sobrecargas 
exces~ivas e prejudiciais sobre os docentes, e criar um ambiente 
favorável à consecução, simultânea, do programa de trabalho coletivo e 
dos vários planos individuais de trabalho. Desse modo, os resultados 
concretos atingidos pelo coletivo podem ser igualitariamente 
apropriados por cada pesquisador individua!, independentemente da sua 
inserção na hierarquia institucional ou grupal. Elimina-se, desse modo, 
a figura do "bolsista prestador de serviços", promovendo-se em seu 
lugar a do jovem pesquisador em formação, sob a égide do grupo, e 

11 Pesquisa das revoltas de Pedra Branca: Márcio F. Mascarenhas e Urânia 
Santa Rosa, estudantes de graduação em Ciências Sociais. Pesquisa do 
Tribunal da Relação: Sílvio Conceição do Rosário e Roque Pinto da Silva 
Santos, estudantes de graduação, respectivamente, em História e Ciências 
Sociais da UFBA. 
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conjurando, ao mesmo tempo, a emergência ou afirmação daquilo a que 
chamaríamos "patrão acadêmico". 

Ao lado da preparação com a qual se busca capacitar os 
bolsistas para suas atividades de identificação dos documentos, 
transcrição paleográfico-diplomática, indexação, etc., tenta-se, em 
paralelo, proporcionar-lhes um suporte teórico-antropológico adicional, 
através de um "Seminário de Formação Teórica"; no seu decorrer, um 
conjunto de artigos teoricamente relevantes é submetido à discussão 
interna do grupo, concorrendo assim para a criação de um comum 
terreno de referência. Note-se que este Seminário independe do 
currículo escolar formal e não influencia a avaliação do aproveitamento 
nele, funcionando, de propósito, em te11nos estritamente 
complementares. 

No Arquivo, por sua vez, cada bolsista responsabiliza-se 
gradativa, integral e sucessivamente por maços de documentos, 
prioritariamente consultados em atenção à explícita temática indígena. 
Alocado ao seu respectivo projeto ou subprojeto, cada bolsista reporta
se imediatamente - para dirimir dúvidas, decidir quanto ao próximo 
maço a ·compulsar, verificar a leitura realizada, e tudo o mais que 
interesse - àquele mais experiente no seu subgrupo; apenas as questões 
mais complexas são levadas às reuniões gerais. O treino sistemático 
dará ao inexperiente bolsista de primeira mão gradativa autonomia, o 
que o credenciará, dentro em pouco, a empreender uma reflexão crítica 
sobre os procedimentos utilizados, e a propor ajustes ou alterações que 
visem aperfeiçoá-los. Em tais casos, as sugestões são apreciadas em 
reunião geral, e incorporadas ou não ao conjunto de procedimentos
padrão a serem seguidos. 

Nesse mesmo espaço do "Seminário de Formação Teórica" a 
documentação compulsada é objeto de discussão, assim como o é 
abibliografia de apoio requerida pelos distintos temas tratados. A 
preocupação central, aqui, é fazer com que todos sejam envolvidos na 
seqüência de etapas exigidas pelo FUNDO, de modo a não ocorrerem 
desequilíbrios na divisão social do trabalho, capazes de gerar falsas 
especializações. O que, de modo geral, temos conseguido, buscando 
sempre aliar o ensino e a pesquisa, conjugando-os, simultaneamente, 
nos níveis da graduação e da pós-graduação. 
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