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Este projeto de pesquisa está diretamente relacionado a outro, bem mais amplo, coordenado por Sílvia Hunold Lara, intitulado 

“Liberdades concedidas e conquistadas: quilombolas, escravos e libertos em Portugal e no Brasil (séculos XVII e XVIII)”, que faz parte 

do Projeto Temático “Trabalhadores no Brasil: Identidades, direitos e política (séculos XVII a XX)”, financiado pela FAPESP. Seu 

principal objetivo é elaborar uma Base de Dados destinada a agregar e referenciar toda a documentação manuscrita e 

impressa sobre a História de Palmares. As atividades realizadas envolveram a leitura e análise de documentos do século XVII 

publicados nos Documentos Históricos e nos Anais da Biblioteca Nacional para preenchimento dos diversos campos das fichas 

para a recuperação das informações e a inserção dessas informações na Base de Dados.  
 

Resultados e Discussão: 

Durante o período de vigência da bolsa, cancelada em fevereiro 

de 2012, as atividades concentraram-se na elaboração de material 

digitalizado dos Documentos Históricos (retirados da Biblioteca 

do IFCH) e inserção na base de dados da documentação 

referente a Palmares. Este trabalho se constitui no acesso ao 

texto integral dos documentos, leitura e compreensão de sua 

implicações políticas e sociais no contato entre governadores e 

palmarinos para que, em seguida, as informações contidas neles 

possam ser sintetizadas em fichas e disponibilizadas no banco de 

dados para consulta, bem como se possa elaborar uma 

transcrição em Word para facilitar o acesso às fontes. O 

aprendizado acerca da leitura de documentos e do recolhimento 

de suas principais informações como por exemplo, a maneira 

segundo a qual se fazia guerra contra Palmares, a disposição e 

organização das tropas combatentes, e a estruturação das 

relações entre o Reino de Portugal e Palmares, principalmente 

entre os anos de 1678 e 1695, é fundamental para o 

desenvolvimento da atividade do historiador; bem como as 

atividades de discussão da historiografia e dos diversos métodos 

de análise de fontes realizadas entre agosto/2011 e janeiro/2012. 

 Conclusão: 

É por causa da grande necessidade de uma sistematização e 

referenciação dos documentos acerca da história de Palmares, e 

de sua consequente consulta integral para pesquisa, que a base de 

dados Palmares: documentos para sua História, ainda em andamento, 

disponibiliza mais de 1500 documentos para todos os 

pesquisadores e interessados neste período da História colonial.  

Metodologia: 

O trabalho com os documentos publicados pelos Documentos 

Históricos [período da Biblioteca Nacional] foi realizado de 

acordo com os seguintes procedimentos: 

- Localização do documento em uma tabela Google Docs 

elaborada pelos professores e bolsistas. 

- Digitalização e elaboração do documento em arquivo PDF.  

- Transcrição do conteúdo em Word. 

- Inserção do documento na Base de Dados, referenciando 

informações como: tipo de documento, emissor, destinatário, 

local da escrita, data, principais assuntos, subtemas, nomes e 

cargos citados, lugares citados, observações do bolsista e, após 

uma leitura atenta, elaboração de um resumo.  

-Registro das informações atualizada na planilha Google Docs: o 

número do documento na base de dados, as dúvidas do bolsista, 

e, mais importante, os locais em que foi publicado e sua possível 

localização manuscrita.  


