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INTRODU<;ÁO 

O Guia de fontes para a história indígena e do indigenismo e1n arquivos brasileiros . 
constitui urna prime ira tentativa, a níveJ nacional, de agregar informa96es documentais 
sobre a temática da históriados índios no Brasil. Trata-sede um passo inicial-tímido, 
no caso de aJguns estados, forte e decidido, em outros - para um efetivo registro e 
intercambio de informa96es sobre este tema tao negligenciado na historiografía 
nacional e regional, tao essencial para a atual pesquisa em antropología indígena. Neste 
sentido, tanto em sua timidez quanto em sua decisao, este instrumento de pesquisa abre 
ocaminho para que outros, tal vez mais densos em detalhe e mais abran gentes em termos 
geográficos, possam enriquecer e iluminar melhor este mesmo caminho. 

A idéia de realizar um Guia de fontes surgiu como parte da organiza9ao de um 
grande projeto interinstitucional e interdisciplinar, coordenada por Manuela Carneiro 
da Cunha, envolvendo historiadores e antropólogos da USP, UNICAMP e UNESP, 
projeto esse que resultou na implanta9ao do Núcleo de Apoio a Pesquisa em História 
Indígena e do Indigenismo, sediado na USP. Desde o início, o objetivo do Guia era o 
de atender a demanda de um campo de pesquisa em pleno florescimento; portan to, além 
de criar um instrumento de pesquisa que mapeasse os arquivos, o trabalho também 
visava proporcionar urna ampla agenda para investiga96es futuras. 

,. 
Inspirado no Guia de fontes para a história da Africa, da escravidao negra e do 

negro na sociedade atual, publicado pelo Arquivo Nacional na ocasiao do Centenário 
da Aboli9ao, o presente Guia introduziu modifica9oes no formulário de capta~ao de 
dados e no plano geral de pesquisa, na expectativa de atender melhor as necessidades 
de seus usuários. No formulário, os campos descritivos foram ampliados e foram 
contemplad~s novos campos voltados para a eJabora~ao de tres índices: geográfico, de 
assuntos e de grupos indígenas. Num primeiro momento, a discussao em torno do 
formulário envolveu especialistas do Arquivo Nacional, ligados ao Sistema Nacional 
de Arquivos (SIN AR). Porém, devido a mudan9as no Arquivo Nacional e a prioridades 
estabelecidas pelo Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, a colabora~ao entre 
as duas institui~6es terminou por aí. 

Quanto ao plano geral, ao invés de articular o levantamento através dos arquivos 
públicos estaduais, conforme o plano original, buscou-se o engajamento de pesquisa
dores ligados a universidades locais, com algum contato prévio com a temática, onde 
possível. Ao mesmo tempo, após levar em considera~ao questoes relativas ao or9amen
to, aos prazos e ao rendimento esperado, decidimos restringir o levantamento aos 
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acervos localizados nas capitais. As únicas exce96es foram Niterói, antiga capital 
fluminense, por abrigar o Arquivo Público Estadual do Rio de Janeiro, e Goiás Velho, 
também antiga capital, onde foi arrolado um arquivo de grande relevancia para o tema. 
Por motivos diversos, o levantamento nao foi realizado - ou nao foi concluído - nos 
estados de Tocantins, Amapá e Roraima. 

No corpo principal <leste livro, os estados aparecem em ordem alfabética. Na 
maioriados casos, o primeiro informante arrolado é o arquivo público estadual, seguido 
pelos demais informantes cadastrados, em ordem alfabética. Para efeitos de identifica-
9ao nos índices remissivos, cada conjunto documental recebe urna sigla composta da 
abreviatura do estado, do número do informante e do número do conjunto. Assim, por 
exemplo, o conjunto "Popula9ao" do Arquivo do Estado de Sao Paulo, que é precedido 
por 33 conjuntos do mesmo arquivo, é identificado como SPl.34. Onde possível, a 
seqüencia dos conjuntos obedece a ordem alfabética. As principais exce96es a estas 
regras sao o Rio de Janeiro, cujo primeiro informante é o Arquivo Nacional (RJl), 
seguido pelo Arquivo Público Estadual (RJ2), e Acre, Piauí e Rondonia, onde os 
arquivos estaduais nao foram pesquisados, por nao estarem organizados ou, no caso 
piauiense, por nao oferecer condi96es adequadas para a realiza9ao do projeto. 

Além de fo mecer dados cadastrais para cada institui9ao ou pessoa física 
custodiando acervos relevantes, o Guia detalha as condi90es de acesso, os horários e 
a possibilidade de obter cópias a partir da infra-estrutura exístente. Quanto a descri9ao 
da documenta9ao, a unidade mínima é o conjunto documental, conceito flexível que 
pode corresponder a diversos agrupamentos arquivísticos, abrangendo fundos, cole-
9oes, séries, subséries ou grupos documentais, entre outros. A determina9ao dos 
conjuntos aqui descritos ficou a critério dos coordenadores estaduais, porém coma 
orienta9ao de se respeitar, na medida do possível, a organiza9ao e as rubricas utilizadas 
nas institui96es guardias. Em alguns casos, como no Arquivo Público do Estado da 
Paraíba (PB 1) ou na Se9ao de Manuscritos da Biblioteca Nacional (RJ9), foi 
necessário fixar parámetros próprios - cronológicos ou temáticos - para permitir 
urna descri9ao mais pormenorizada de conjuntos bastante abran gentes e heterogeneos. 

Cada conjunto é dimensionado em quatro blocos principais. O Histórico fomece 
informa96es sobre a constitui9ao do acervo, com dados biográficos do titular (onde 
pertinente) ou dados sobre a institui9ao responsável pela produ9ao da documenta9ao 
e com informa90es sobre a entrada do conjunto no acervo. 

Um segundo bloco reúne informa96es técnicas sobre o conjunto: nas Datas-limite, 
discriminam-se as datas do documento mai.s antigo e do mais recente, as vezes situando 
apenas o século, no caso de urna documenta9ao ainda nao organizada. No Tratamento 
técnico, especifica-se até que ponto o conjunto foi submetido a alguma forma de 
organiza9ao - organizado totalmente significa que o conjunto inteiro foi sujeito a 
algum tipo de ordenamento; organizado parcialmente significa que urna parte foi 
submetida a tratamento e outra parte nao; identificado significa que a proveniencia e/ 
ou as características globais do conjunto sao conhecidas, porém sem ter passado por 
qualquer tipo de organiza9ao. Na Organiza~o, destaca-se a(s) forma(s) de 
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-
ordenamento do conjunto (cronológica, temática, onomástica etc.); no caso de um 
conjunto apenas identificado, nao é descrita a sua organiza9ao. Nas Dimens0es, 
delimita-se, no caso de documentayao textual, o espa90 físico que ocupa em metros 
linear~s e, no caso de outras espécies ou tipos de suporte (mapas, plantas, fotografías, 
rolos de microfilme, filmes, vídeos etc.), o número de unidades; em alguns casos, 
especifica-se o número de unidades de arquivamento ( ma9os, caixas, latas etc.) também 
para a documentayao textual. 

O principal bloco é o do Conteúdo. Aqui o conjunto é dimensionado em termos dos 
principais temas, eventos e personagens que o compoem, relacionados a temática 
indígena. Também podem ser descritas aqui as espécies documentais que integram o 
conjunto: processos, correspondencia, relatórios, legislayao, entre outras. Embora seja 
possível, em alguns poucos casos, chegar a um detalhamento documento por documen
to, no mais das vezes a descriyao permanece longe de exaustiva: de fato, todos os 
conjuntos maiores nao apenas extrapolam a temática indígena como também podem 
possuir informa96es relevantes ao tema que nao f azem parte da descriyao sumária. 
Neste sentido, o objetivo é fornecer pistas para os pesquisadores usuários do Guia que, 
através do mapeamento geral aquí oferecido, poderao determinar com mais seguranya 
os rumos de seus projetos. 

O quarto bloco, Instrumentos de pesquisa, é da maior importancia, abrangendo 
nao apenas manuais, listagens, índices e inventários, ~orno também transcriyoes e , 
pu blicayóes que possam facilitar o acesso a documentayao. E de se notar, por exemplo, 
que muitos manuscritos aquí descritos já foram publicados através das revistas dos 
institutos históricos ou de outras publica95es em série. Por outro lado, diversos 
conjuntos carecem de qualquer tipo de instrumento, tomando necessário o manuseio 
documento por documento para descobrir o conteúdo. 

Finalmente, os blocos Microfilme, Restri~oes de Acesso e Observa~óes só 
aparecem quando pertinentes. Esta última categoría é utilizada para dados complemen
tares sobre o conjunto, como, por exemplo, sua relayao com outros conjuntos no mesmo 
acervo ou em outros arquivos. 

Além destes quesitos, o formulário contemplou outros que nao aparecem no corpo 
principal do Guia: um campo fechado, com 13 itens para compor um índice temático 
e quatro campos abertos, para registrar nomes de grupos indígenas, referencias 
topográficas, unidades administrativas e, finalmente, organizayóes religiosas. Na 
versao final, no entanto, o índice temático foi ampliado, primeiro para acrescentar 
temas que apareciam com freqüencia-tais como educayao e saúde indígena-, porém 
que nao faziam parte do elenco de temas no campo fechado, segundo para remeter a 
outras informayóes expressas nos resumos do conteúdo de cada conjunto. Portan to, nao 
se trata de índices exaustivos mas apenas indicativos, como intuito de facilitar a busca 
de alguns temas, etnias e locais que foram identificados pelos pesquisadores deste Guia. 

Ao todo, este Guia arrola 140 informantes num total de 673 conjuntos documentais , 
(veja-se o Indice de Informantes, no final do volume). Destacam-se, tanto pelo seu 
volume quanto pela riqueza das informa95es, os 25 informantes (17 ,9% do total) e 271 
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conjuntos (40,3o/o do total) registrados no Río de Janeiro. Nao é surpreendente esta 
concentrac;ao: afinal de cantas, em matéria de documentac;ao histórica, com arquivos 
do porte do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e do Arquivo Histórico do Itamarati, o Rio de Janeiro continua 
senda a Capital Federal. 

Urna agenda para o futuro 

-

O Guia de fontes para a história indígena e do indigenismo surge num momento em 
que se repensa, de forma crítica, tanto o passado quanto o futuro dos pavos indígenas 
neste país. Ao longo dos anos, as correntes dominantes do pensamento social e da 
política indigenista tendiam a orientar-se pelo pressuposto de que - dia mais, día 
menos - os índios simplesmente deixariam de existir, ora por forc;a das "leis" da 
evoluc;ao, ora como perdedores da Juta desigual contra a expansao do capitalismo, ora 
ainda por um irreversível processo de "transfigurac;ao étnica" dentro da perspectiva da 
aculturac;ao. Mas a tese do desaparecimento -junto corn seus corolários na prática 
da violencia e na política assimi lacionista - tem sido negada repetida e enfaticamente 
por vozes dissonantes, principalmente as dos próprios índios. 

De certa forma, a historiografía brasileira tem sido cúmplice na tentativa de 
erradicar os índios. Mesmo em anos recentes, coma implantac;ao de diversos cursos de 
pós-graduac;ao que tem ocasionado urna verdadeira explosao de estudos históricos 
estribados em investigac;oes em arquivos, a temática indígena custa a aparecer nas 
dissertac;oes de mestrado e nas teses de doutorado que compoem, a grosso modo, a linha 
de frente da historiografía hoje. Porém, no a tu al contexto de reavaliac;ao crítica do papel 
da história nas sociedades indígenas - e, ao mesmo tempo, do papel das·sociedades 
indígenas na história - a participac;ao de historiadores tem sido inexplicavelmente 
discreta. A publicac;ao deste Guia defontes, sornada acrescente bibliografía antropo
lógica sobre a história indígena, revela um amplo elenco de temas a espera dos mesmos 
historiadores. 
. Na verdade, é tanta novidade que mesmo o consulente casual deste Guia pode se 

' animar para realizar urna pesquisa mais aprofundada. A primeira vista, saltam aos 
olhos algumas curiosidades: a participac;ao da rnao-de-obra indígena naconstruc;ao dos 
Arcos da Lapa no Rio deJaneiro (RJ9.3), um telegramaem língua bororo recebido pelo 
Gabinete Civil da Presidencia da República (RJ 1.35), os uniformes encarnados e os 
sapatos de pele de onc;a de urna companhia de índios recrutada para lutar na-Guer.ra do 
Paraguai (RJ6.3), urna versao em nhengatu do hino nacional brasileiro - Nheen
garif·áua reta1na11rá (RJ2 l. I) - ou, ainda, informa~óes réveladoras sobre a partici
pac;ao de índios em episódios ligados a Coluna Prestes - tanto no lado dos rebeldes 
quanto no lado da repressüo comandada pelo general Rondan ·-, inclusive com a 
notícia da execuc;ao, pela Coluna, de tres índios. 

Olhando com mais calma, contudo, percebe-se a potencialidade fecunda de urna 
ampla gama de documentos até agora inexplorados. Com certeza, na vasta maioria dos 
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documentos, os índios aparecem tao semente como objetos, em registros escritos por 
observadores nao índios, sejam eles juízes, escrivaes, missionários, militares, políticos, 
administradores, sertanistas, viajantes, chefes de pesto ou antropólogos, entre tantos 
outros. Mas, de tempo em tempo, vozes indígenas também se fazem presentes na 
documentac;ao, constituindo mais do que meros fragmentos de um passado emudecido. 
De fato, sao persistentes as reivindicac;oes de lideranc;as, de famílias ou de comunidades 
inteiras em prol de seus direitos, de suas terras, de sua liberdade. 

Descrevendo manuscritos originais e cópias de documentos que vao, em termos 
cronológicos, desde o final do século XV-portante, anterior a "fundac;ao" do Brasil 
- até os dias de hoje, o Guia de fontes nao apenas oferece um subsídio para 
especialistas em história e antropología, assim como procura atender as novas 
demandas das organizac;oes indígenas e de outros defensores dos direitos <lestes povos 
que, mu itas vezes, carecem de inf ormac;oes históricas precisas para fundamentar 
reivindicac;oes ou para recuperar identidades e vivencias de outras épocas. 

Repensar a história dos índios a partir da documentac;ao textual e iconográfica que 
é apenas arranhada aquí significa muito mais do que simplesmente agregar mais estes 
ao crescente rol de "povos sem história" que vem sendo "resgatados" pela historiografía 
ocidenta1. Significa reescrever capítulos inteiros da história do Brasil, para que este 
novo conhecimento do passado possa lanc;ar urna luz menos pessimista e mais justa 
sobre o futuro dos povos indígenas. 
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ACRE 

ACl - CENTRO DE DOCUMEN
TA<;AO E INFORMA<;AO HIS
TÓRICA - UNIVERSIDADE FE
DERAL DO ACRE 
Subordinac;ao administrativa: Ministé
rio da Educa9ao. 

Endere~o: Biblioteca Central da UF AC 
- Campus Universitário - 69.908-970 
Rio Branco AC. Telefone: (068) 226-
1422 ramal 234. Telex: 2532. Telefax: 
(068) 226- 1162. 

Responsável: Nanci Neiza Wanderley de 
Oliveira Miranda (Diretora) 

Atendimento ao público: sem restri96es. 

Cópias: eletrostáticas, fotográficas e 
micrográficas. 

ACl.1. Acervo José Guiomard dos 
Santos 

Histórico: José Guiomard dos Santos 
come~ou sua carreira como oficial do 
exército, sendo ajudante técnico na Co
missáo de Limites com a Colombia, no 
come90 dos anos 30, atuando posterior
mente na inspe~ao das fronteiras com o 
Paraguai e Uruguai. Entre 1946 e 1950, 
exerceu o cargo de Governador do antigo 
Território do Acre e do Território de 
Ponta Pora. Como deputado pelo Acre 
conduziu o processo de sua conversao em 
estado, ocupando em seguida urna das 
vagas de senador do estado. Após sua 

morte em 1983 o acervo foi doado por sua 
viúva, Lídia Guiomard Santos, a UFAC. 

Datas-limites: 1922 a 1983. 

Tratamento técnico: organizado parci
almente. 

Tipo de organizac;ao: cronológica, temá
tica, onomástica e por tipo/espécie docu
mental. A organiza~ao por tipo e a crono
lógica estao prontas. A onomástica se 
refere a correspondencia. A temática está 
em processo de elabora~ao. 

DimensOe.s: 20,00m textuais, 1.670 foto
grafias. 

Conteúdo: O acervo reúne toda a docu
menta~ao que pertenceu ao senador, des
de trabalhos escolares e cartas familiares 
até relatórios de governo. A parte do 
conjunto que se refere mais diretamente a 
temática indígena é a dos relatórios e 
diários da Comissao de Limites com a 
Colombia. Estes fazem alusoes as rela
~oes dos índios com os brancas, descre
vem sumariamente alguns grupos, rela
tam a funda~ao da colonia indígena Mello 
Franco e oferecem inclusive um breve , 
vocabulário Tukano. E provável que urna 
pesquisa demorada verifique urna docu
menta~ao abundante sobre indígenas do 
Acre a partir da correspondencia ou dos 
documentos referentes as atividades de 
governo. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem de 
correspondencia ativa e passiva; Fichário 
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(incompleto) do material fotográfico (fi
chas unireferenciais). A cole9ao de foto
grafias da Comissao de Limites com a 
Colombia (nao fichada) está em vias de 
publica9ao; 

Restri~oes de acesso: ver observa96es. 

Observa-;0es: Quando da doa9ao do 
acervo este nao f oi submetido a qualquer 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRlA INDÍGENA 

triagem pela viúva ou pelos colaborado
res do senador. Em conseqüencia, nao 
f altam ne le inf o'rma96es sobre políticos 
ainda em atividade ou sobre conflitos em 
vigencia, cujo uso deve-se submeter a 
alguns cuidados. 
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ALl - ARQUIVO PÚBLICO DE 
ALAGO AS 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria da Cultura do Estado de Alagoas. 

Endere~o: Pra9a D. Pedro 11, 57 -Centro 
- 57.020-130 Maceió AL. Telefone: 
(082) 2'23-4098. 
Responsável: Moacir Medeiros de 
Santana (Diretor). 
Atendimento ao público: sem restri95es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas e datilográficas. 

ALl.1. Documentos sob a Guarda do 
Arquivo Público de Alagoas 

Histórico: Separada de Pernambuco em 
1817, a Província de Alagoas passou a 
annazenar a documenta9ao referente ao 
seu governo a partir de 22/01/1819, quan
do da posse do seu primeiro governador, 
Sebastiao Francisco de Mela 

/ 
e Povoas. 

Reunida através da Presidencia da Pro
víncia, da Diretoria Parcial dos Índios e 
da Diretoria Geral dos Índios, a documen
ta9ao referente a presen9a indígena em 
Alagoas foi recolhida ao Arquivo Público 

· quando da sua cria9ao. 
Datas-limite: 1820 a 1875. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 85m textuais. 

Conteúdo: A documenta9áo mais rele
vante localiza-se nos livros da Diretoria 
Parcial e Geral dos Índios, da Diretoria 
das Terras Públicas da Província e da 
Correspondencia Ativa de Diversas Au
toridades Provinciais. O conjunto reúne 
ofícios e outra correspondencia entre au
toridades responsáveis pela política indi
genista na Província, assim como relató
rios apresentados pelo Diretor dos Índios 
ao Presidente daProvíncia. A documenta-
9ao aborda problemas de diversas nature
zas, tais como a invasao, posse e demar
ca9ao de terras indígenas; a utiliza9ao da 
mao-de-obra indígena em obras públicas; 
o recrutamento de índios para servir na 
Guerra do Paraguai; a situa9ao demo
gráfica nos aldeamentos; a catequese e a 
descaracteriza9áo cultural dos índios. 
Destacam-se as informa95es dos Direto
res Parciais e Gerais dos Índios sobre a 
existencia oµ nao de índios nas vi las indí
genas; batismo de índios; a destrui9ao das 
matas nas vilas de Assembléia (hoje Vi90-
sa) e Imperatriz (Uniao dos Palmares); 
detalhes sobre a participa9ao indígena na 
Revolta dos Cabanos; a puni9ao de índios 
que participaram na rebeliao. 
Instrumentos de pesquisa: Guia datilo
grafado; Catálogo cronológico (datilo.); 
Dirceu Lindoso, A utopia armada, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1983 (com transcri-
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yao de documentos sobre a Guerra dos 
Cabanos). 

AL2 - ARCEBISPADO METRO-, 
POLITANO DE MACEIO 
Subordina~ao administrativa: Arcebis
pado Metropolitano. 

Endere~o: Av. Dom Antonio Brandao 
sinº - Farol - 57 .021-190 Maceió AL. 
Telefone: (082) 223-2757. 

Responsável: Msr. Edvaldo Amaral (Ar
cebispo). 

Atendimento ao público: necessita auto
rizayao. Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 2h e 
das 14h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

AL2.1. Livro de Registro de Batizados 
da Igreja Matriz 
Histórico: Dados nao disponíveis. 

Datas-limite: 1823 a 1834. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica; por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 320m textuais. 

Conteúdo: De interesse, o primeiro livro 
abrange os anos 1823 a 1834, contendo _ 
eventual menyao de índios, como no batis
mo de M!guel, filho de Bernardo J. e Anna 
F. em 20/07/1834, na igreja matriz de 
Maceió. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
cronológica de nascimentos (ms.). 

Observa~oes: Os Livros da Paróquia 
encontram-se provisoriamente no acervo 
do Seminário de N. S~. da Assunyao, pois 
o prédio do Arcebispado passa por· urna 
reforma. 

AL3 - INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRÁFICO DE ALAGOAS 
Subordina~ao administrativa: institui
~ao privada. 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRJA INDÍGENA 

Endere~o: Rua Joao Pessoa 382 -
57 .020 Maceió AL. Telefone: (082) 223-
7797. 

Responsável: Carlos Moliterno (Presi
dente em Exercício). 

Atendimento ao público: sem restri~oes . 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 14h 
as 17h. 

Cópias: eletrostátícas, datilografadas. 

AL3.1. Arquivo do Instituto Histórico 
e Geográfico de Alagoas 

Histórico: Documenta<;ao proveniente 
da antiga Secretaria do Governo da Pro
víncia de Alagoas, sediada originalmente 
na cidade de N. S. Madalena (a tu al Mare
chal Deodoro ), foi recolhida ao Instituto 
no início deste século. Urna parteconside
rável dos manuscritos foi organizada por 
Pedro Paulo da Fonseca, inclusive um 
dossie sobre a Guerra dos Cabanos. 

Datas-limite: 1687 a 1874. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfico, por 
tipo/espécie documental. Dimensoes: c. 
1 OOm textuais. 

Conteúdo: De interesse para o tema é a 
documenta<;ao que se concentra no perío
do do Império. Sao ofícios e outros docu
mentos de autoridades civis e militares, 
com abundantes informayoes sobre a par
ticipayao de índios, negros e mesti<;os na 
Guerra dos Cabanos, revolta popular 
deflagrada no interior de Alagoas e pro
víncias vizinhas entre 1832 e 1850. A 
documentayao relata o ataque e ocupa~ao 
de engenhos por foryas rebeldes, bem 
como a negocia<;ao com e repressao das 
mesmas. Abrangendo as décadas de 1850 
e 60, há vários documentos de José Rodri-, 
gues Pitanga, Diretor Geral dos Indios, 
sobre o estado geral dos aldeamentos de 
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índios (com re]atórios e notas estatísticas 
sobre oito aJdeamentos), sobre as terras 
indígenas e sobre a popula~ao dos aldea
mentos. Existe um conjunto de documen
tos sobre a medi~ao das terras indígenas 
do aldeamento de U rucu, abrangendo 
urna área de 16 léguas em quadra (1864), 
demarca~ao esta ligada a defini~ao dos 
limites entre Pernambuco e Alagoas 
( 1829-1865). FinaJmente, referente a dé
cada de 1870, há diversas informa~oes 
sobre as terras dos aldeamentos. 
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Instrumentos de pesquisa: Guia datilo
grafado; CatáJogo cronológico (datiJo.); 
Craveiro Costa, Catálogo da Sec~iío de 
Documentos, Maceió, Casa Rama]ho, 
1926; Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas, vol. 38, 1982-83 
(Arquivo I); vol. 41, 1986-88 (Arquivo 
11); voJ. 42, 1989-90 (Arquivo 111); voJ. 
43, 1991-92 (Arquivo IV); Dirceu 
Lindoso, A utopía armada, Río de Janei
ro, Paz e Terra, 1983 ( com transcri~ao de 
documentos sobre a Guerra dos Ca-
banos ). / 
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AMAZONAS 

, 
AMl - ARQUIVO PUBLICO DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria de Estado de Administra9ao. 

Endere~o: Rua Bernardino Ramos, 265 
- Centro - 69.000 Manaus AM. Tele
fone: (092) 232-3878 

Responsável: Ana Holanda Gon9alves -
Diretora. 

Atendimento ao público: Sem res
tri9oes. Horário: 2ª a 6ª das 7h00 as 
13h00. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

AMl.1. Presidencia da Província- Ca
maras Municipais. 
Histórico: O Arquivo Público do Estado 
do Amazonas, foi instalado em 1852 por 
necessidade de dar guarda aos documen
tos acumulados até entao no Arquivo 
Público. Até a data de 1897, funcionou 
sempre agregado a Secretaria do Gover
no, apenas como urna sala. Quando da sua 
cria9ao através do decreto 184 de 19 de 
agosto de 1897 passou a ser vinculado a 
diretoria de estatística. Ao longo de sua 
história o arquivo passou por diversas 
denomina96es, chegando a época atual 
como Departamento de Arquivo Público, 
através do decreto nº 5628 de 28 de maio 
de 198 J . Possui obras da história ad
ministrativa do estado do Amazonas a 
partir do século XIX, assim como cole-

~5es completas de Diários Oficiais do 
Estado desde o seu número datado de 
1893. Os documentos oferecidos ao pú
blico sao: anais, regulamentos, relatórios, 
cole~5es de leis e decretos, livros e perió
dicos, etc. Datados de 1852 até os dias 
atuais. 

Datas-limite: 1852 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. DimensOe.s: 0,80m 
textuais. 

Conteúdo: O conjunto remete a proble
mas enfrentados pelas camaras e in
tendencias municipais com rela~ao aos 
índios. Em geral estes problemas sao oca
sionados pelas "correrías" dos índios em 
ataques a popu]a~ao ou a solicita9ao de 
verbas pelo poder público provincial para 
pagamento e/ou manuten9ao de índios 
legados as obras públicas. 

Instrumentos de pesquisa: Nada consta 

AMl.2. Presidencia da Província - Di
retoria das Obras Públicas. 

Histórico: ver AM 1.1. 

Datas-limite: 1852-1889. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 1,00m 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: O 
conjunto é constituído por ofícios do Di
retor das Obras Públicas ao Presidente da 
Província. Nele pode-se constatar a pre
sen9a frequente de índios no trabalho das 
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obras públicas. Os ofícios informam so
bre a fuga de índios do servi~o, requisi9ao , 
de índios junto a Diretoria Geral de Indi-
os, f omecimento de alimentayao e !11º
radia e nos balancetes apresentados há 
registros de verbas destinadas ao paga
mento de índios. 

Instrumentos de pesquisa: Nao há. 

AMl.3. Presidencia da Província - Di-, 
retorias de Indios. 

Histórico: ver AMl .1. 

Datas-limite: 1852-1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 1,00m 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: Os 
livros manuscritos que compoem esta sé
rie contém ofícios, requerimentos, porta
rias e relatórios encaminhados pelos Di-, 
retores de Indios ao presidente da 
província ou exarados por este. Possui 
informay6es sobre o envio de índios para 
o trabalho nas obras publicadas da capital 
e outras localidades da província; fugas 
de índios incorporados ao corpo de tra
balhadores; subleva9oes indígenas, prin
cipalmente no alto rio Negro; desci
mentes, inclusive de índios localizados 
fora da fronteira brasileira. No livro 
"1884 (26)", em anexo aos ofícios de J. 
Barbosa Rodrigues, há cópia de seu 
trabalho intitulado "Os Crichanas: seu 
passado e seu presente", bem como rela
tórios dos trabalhos que desenvolvía entre 
os índios dorio J auaperi e de urna cole9ao 
etnológica que o mesmo organizou para o 
Museu Botanico do Estado. Esta série 
registra também correspondencia do su
perior dos franciscanos em 1889 a diver
sas autoridades da província solicitando 
recursos para o trabalho missionário. 
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Instrumentos de pesquisa: Nao há. 

Observa~0es: Esta série faz parte do 
conjunto de livros manuscritos do Arqui
vo Público do Estado do Amazonas. O 
estado de conservayao é precário em fun
yao do elevado grau de deteriora9ao de 
boa parte dos volumes. 

AMl.4. Presidencia da Província - Ex
pediente Militar e Guarda Nacional. 

Histórico: Ver AM 1.1 . 

Datas-limite: 1852-1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 1,00m 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: 
Esta série é composta de livros de ordens 
do dia, expediente militar e livros de ofi
cios da Guarda Nacional. Informa pri nci
palmente sobre sublevayoes indígenas 
ocorridas na Província e o deslocamento 
de tropas de índios para obras públicas ou 
milícias e, no livro "1871 (05)", há infor
mac;oes sobre a chegada de tres missioná
rios franciscanos, incumbidos de "civili
zar" índios no rio Madeira. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

AMl.5. Presidencia da Província -
Portarias e Oficios. 

Histórico: ver AM 1.1. 

Datas-limite: 1852-1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 1,00m 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: A 
documentayao remete a mudan9as admi-, 
nistrativas operadas nas Diretorias de In-
dios da província através dos atos de 
nomeac;ao ou de exonerac;ao de diretores 
e encarregados de índios e de criayao ou 
extin9ao de diretorias e aldeamentos. 
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Instrumentos de pesquisa: Nao há. 

AMl.6. Presidencia da Província - Se
cretaria de Polícia. 
Histórico: ver AM 1. 1. 
Datas-limite: 1852-1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 3,00m 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: 
Esta série é composta de oficios e reque
rimentos que formam urna vasta corres
pondencia entre as delegacias da provín
cia e outras autoridades (presidente da 
província, diretores e encarregados de 
índios, diretores das obras públicas, etc). 
Contém inúmeros registros de prisoes de 
índios por brigas, embriaguez, "vagabun
dagem", furtos, assassinatos, etc. Regis
tra também com farta documenta9ao, 
conflitos entre diversas na95es indígenas, 
ataques a povoamentos brancos, repres
sao a insurrei95es indígenas, fugas e cap
turas de índios e movimentos messia
nicos. Com rela9ao a esse último tema, 
ver especial mente os livros "1858 (02)" e 
"1865/68 (s/nº)" que tratam do agrupa
mento de índios nos ríos Vaupés e I9ana, 
soba lideran9a do índio Alexandre, que se 
intitulava Cristo e que segundo o subdele
gado de Sao Gabriel, teria sido in
fluenciado por "comerciantes que procu
ram sublevar os índios com falsas 
doutrinas". 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

AMl. 7. Presidencia da Província - Te
souraria da Fazenda. 
Histórico: ver AM 1 . 1 . 

Datas-limite: 1852-1 889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 1,50m 
textuais. 

GUIA DE FONTES PARA A H1STÓRIA INDÍGENA 

Descri~ao do conjunto documental: 
Portarías, ofícios e balancetes da Tesou
raria da Fazenda Provincial contendo li
bera9ao de créditos para o trabalho missi
onário na província e autoriza9ao de 
pagamento para índios empregados nas 
obras públicas. Os balancetes encon
trados nesta série informam o montante 
dos recursos gastos na "catequese e civi
liza9ao dos índios". 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

AMl.8. Província do Amazonas - Cor
respondencia Relativa aos Ministérios. 
Histórico: ver AM 1 . 1. 
Datas-limite: 1852- t 889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 2,50m. 
textuais. 

Descri~ao do conjunto documental: A 
correspondencia entre a Presidencia da 
Província e os ministérios do Império é 
farta e contempla urna multiplicidade de 
temas relativos a história indígena. Espe
cial destaque é dado aos conflitos em 
áreas de fronteiras, muitas inclusive em 
fase de demarca9ao (ex: Brasil-Peru, 
l 867). No livro "1862 (03)" há inúmeros 
oficios documentando querelas diplomá
ticas entre Brasil e Inglaterra, em fun9ao 
dos conflitos entre os índios Jaricuias, 
Sericuias e Macuxis na área do río Bran
co, fronteira coma Guiana Inglesa. Além 
dessas informa~oes abundan1 notícias de 
subleva95es indígenas, escravidao e dile
mas da catequese. Com rela9ao a este 
último tópico, há propostas de mudan9a 
da política indigenista empregada na pro
víncia no livro "1866 (01)". 

Instrumentos de pesquisa: Nao há. 
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AM2- CENTRO DE DOCUMEN-- , 
TA<;AO E INFORM.ATICA 

Subordina~ao administrativa: Secreta
ria de Produ9ao Rural e Assuntos 
Fundiários. 

Endere~o: Rua Recife 3280 - Parque 1 O 
- 69.000 Manaus AM. 

Responsável: Maria da Glória Fonseca 
da Silva (Chefe do Departamento do As
sessoria Jurídica-Documenta9ao). 
Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 7h as 13h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas e 
micrográficas. 

AM2.1. Centro de Documenta~ao e 
Informática 

Histórico: O Centro de Documenta9ao e 
Informática guarda a documenta9ao pro
veniente do Instituto de Terras do Amazo
nas (ITERAM). Este acervo congrega a 
documenta9ao que existía no Arquivo 
Público do Amazonas (documentos, li
vros de registro e processos) e no Depar
tamento de Terras da Secretaria de Produ-
9ao Rural e Assuntos Fundiários do 
Amazonas relativa a regulariza9ao de ter
ras .. 
Datas-limite: 1841 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental e topográfica. Dimensoes: 
236m textuais, 14.000 microformas. Há 
mapas e plantas de terrenos nos mais de 
30.000 processos arquivados no acervo. 
Conteúdo: Este conjunto reúne mais de 
30.000 processos de regulariza9ao fundi
ária resultando na concessao de títulos 
definitivos, provisórios, de aforamentos, 
de posse, ocupac;ao, de legitima9ao de 
posse, de doa9ao por carta de arrema-
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tac;ao e contratos de arrendamento e regis
tros dos títulos expedidos pelo Estado. A 
maioria dos processos é composta por 
requerimentos, mapas, plantas, memori
ais descritivos e topografía dos terrenos, 
com referencias pontuais aterras indíge
nas em diversas partes da Amazonia, in
cluindo Amazonas, Acre, Rondonia e 
Roraima. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
informatizada dos processos (por municí-, 
pío e proprietário); Indice do Livro de 
Registro (por proprietário ); Li vro de tom
bo. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado (somente os li
vros de registro). 

Observa~oes: O acervo tem cópias das 
microformas dos arquivos públicos de 
Portugal e do Pará, realizadas pela 
CEDEAM (ver AM3. I ). 

AM3 - MUSEU AMAZÓNICO 
Subordina~ao administrativa: Funda
c;ao Universidade do Amazonas. 
Endere~o: Rua Ramos Ferreira, l 036 -
Centro - 69.010-120 Manaus AM. 

Responsável: Geraldo Sá Peixoto Pi
nheiro (Diretor). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 8h as I 2h e 
das 14h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

AM3.1. Acervo Amazonia Colonial
Imperial. 

Histórico: Este acervo foi originalmente 
integrado a extinta Comissao de Docu
menta9ao e Estudos da Amazonia 
(CEDEAM) que funcionou como órgao 
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de pesquisa e de documenta9ao vinculado 
ao Gabinete do Reitor da UFAm no perí
odo de 1979 a 1987. Durante sua existen
cia, a CEDEAM realizou vários levanta
mentos e a microfilmagem de documen
ta9ao nos arquivos públicos de Portugal e 
do Pará. A partir de 1987 este acervo foi 
incorporado definitivamente a atual divi
sao de Pesquisa e Documenta9ao Históri
ca do Museu Amazónico. 

Datas-limite: século XVII ao século 
XIX. Tratamento técnico: organizado 
parcialmente. Organiza~ao: cronológi
ca, por tipo/espécie documental. Esta do
cumenta~ao ainda aguarda tratamento 
adequado. Boa parte do acervo sequer 
encontra-se identificado. Dimensoes: 
200.000 microformas. Documenta9ao 
originalmente reproduzida em foto
gramas de 35mm. 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA lNofGENA 

Conteúdo: A enfase <leste acervo recai 
sobre cartas, relatófios administrativos e 
de viagem, relatórios de religiosos sobre 
missoes jesuítas, carmelitas e mercedá
rios. Processos de demarca9ao de limites; 
regimentas; autos de Guerras Justas; pro
cessos de escraviza9ao e utiliza9ao da 
for9a de trabalho indígena; processos de 
explora9ao e comercializa9ao das drogas 
do sertao; nomea96es de governadores; 
recenseamento das capitanías; mapas etc. 

Instrumentos de pesquisa: Boletins de 
Pesquisa da CEDEAM (N' 1 a 14). Bole
tins Informativos do Museu Amazonico 
(N' 1 a 3). 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. Material fotoco
piado em filmes de 35mm. Boa parte foi 
reproduzida em papel fotográfico, poste
riormente reunido em 186 volumes. 
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, 
BAl - ARQUIVO PUBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA 
Subordina~ao administrativa: Secre
taria de Educac;ao e Cultura do Estado da 
Bahia. 
Endere~o: Ladeira de Quintas 50 -
40.320-140 Salvador BA. Telefone: 
(071) 233-4455. 
Responsável: Ana Amélia Vieira Nasci
mento (Diretora). 
Atendimento ao público: sem restric;oes. 

Cópias: eletrostáticas e datilográficas. 

BAl.1. Cole~ao da Se~ao Histórica 
Histórico: Esta colec;ao é composta de 
documentos manuscritos, sendo na sua . . ,,, . . 
matona coptas e poucos ong1na1s sem 
estarem ordenados em fundos ou séries. A 
sua origem é a Secretaria do Govemo. O 
primeiro documento da colec;ao data de 
1498 e refere-se á Santa Casa de Miseri
córdia de Lisboa. Os documentos estao 
organizados em caixas, livros encadema
dos ou mac;os numerados, sendo que dois 
tratam especificamente de índios: os de 
número 602 e 603. 
Datas-limite: 1498 a 1830. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 1,00m textuais. 
Conteúdo: Sobre terras há referencias a 
concessoes, disputas, demarcac;ao, arren
damentos, mau uso da terra indígena e 
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sesmarias concedidas em terras indíge
nas. Quanto as missoes, ternos: avaliac;ao 
do trabalho dos capuchinhos, escritura 
dos bens das ordens em aldeamentos, falta 
de missionários. Relativo a aldeamentos 
fala-se de localizac;ao, roubos, organiza
c;ao, transferencias, recenseamentos, in
satisfac;ao com pobreza, doac;ao, criac;ao, 
extinc;ao, definic;ao de limites, relac;ao de 
aldeiaserguidasem vilas, cultivo. Tratan
do-se de mao-de-obra indígena as ques
toes abordadas sao: venda de índios, sol
dos pagos a índios soldados e relac;oes 
com o gentío forro. Há notícias sobre 
doenc;as, relac;ao de índios alfabetizados, 
rituais e festas, comércio entre índios e 
negros, conflitos com fazendeiros e 
intertribais. Quanto a legislac;ao há or
dens régias sobre a administrac;ao de ali 
deias e nomeac;ao de capitaes-mores. No 
tocante as insatisfac;oes e movimentos 
sociais indígenas ternos ataques a minas, 
fazendas, fazendas, vilas, fugas de aldea
mentos e roubos. 

Instrumentos de pesquisa: Relac;ao de 
documentos da Sec;ao Colonial e Provin
cial - livros 570-1, 602-2, 603, 606, 609 
e 626-12. 

BAl.2. Cole~ao de Relatórios Im
pressos da Biblioteca do Arquivo Pú
blico do Estado da Babia. 

Histórico: Estacolec;ao de relatórios per
tenciaaSec;aodeLivros e Mapas, passan-

-
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do a chamar-se BibJioteca Francisco 
Viana a partir do regimento de 1984. Esta 
bib1ioteca é especializada em Bahia, reu
nindo especia) mente relatórios, memórias 
e estudos impressos re1ativos á adminis
tra~ao pública e Jivros ou revistas que 
promovem aperfei9oamento dos arquivis
tas. 

Datas-limite: 1833 a 1958. Tratamento 
técnico: Organizado totalmente. Organi
za~ao: temática e onomástica. Dimen
soes: 24,04m textuais. 

Conteúdo: Quanto a catequese e aldea
mentos, ternos relatórios sobre estado da 
catequese e aldeamentos; requisi9ao de 
missionários; acusa9ao de má adminis
tra9ao e fuga de índios; pedidos de ferra
mentas, roupas e mantimentos; registros 
de terras; coJonias e aldeamentos; rela9ao 
destes com nomes das tribos e localiza-
9ao; entrega de crian9as para atrair pais; 
cria9ao de escalas; notícias de aldeamen
tos espontaneas; epidemias. Há análises 
sobre necessidade de aproveitar-se a mao
de-obra indígena; registro de índios fa
zendo traba1hos for~ados, na extra9ao de 
drogas, pia9ava, guaraná, no plantío de 
borracha e na pecuária; incorpora9ao 
como soldados e marinheiros e partici
pando da Guerra do Paraguai. Há referen
cias sobre escravidao indígena. Sobre le
gisla9ao há normas para aldeamentos; 
concordata para a vinda de padres capu
chinhos; regulamentos sobre miss6es e 
catequese e ordenamento de colonias mi-
1 itares; solicita9ao de refon;o de fran
ciscanos para ajudar os capuchinhos. Há 
notícias sobre ataques com mortes a fa
zendeiros, missionários e militares, e abu
sos de funcionários. Quanto as terras há 
notícias sobre doa~6es, extin9ao de alde
amentos, medi~ao, registro de terras indí-

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóR1A INDÍGENA 

genas e sua transforma9ao em feiras regi
ona1s. 

BAl.3. Fundo Assembléia Legislativa 
Provincial 

Histórico: As Assembléias Legislativas 
Provinciais foram criadas pelo Ato Adici
onal de 12/08/1834. Com a extin9ao do 
Conselho de Estado as assembléias ga
rantiam maior autonomía as províncias, 
atendendo aos interesses das elites locais. 
O executivo provincial, no en tanto, conti
nua va sendo indica9ao do poder central. 
A implanta9ao da República transformou 
estas assembléias em camaras ou assem
bléias estaduais que mantiveram sua 
constitui9ao inalterada até 1930 quando 
novas transforma96es foram introdu
zidas. A documenta~ao está organizada 
nas seguintes séries: Ofícios, Pareceres, 
Projetos, Posturas, Registro de Leis, 
Correspondencia Expedida, Atas do Con
selho, Fa1as e Mensagens, Cámaras Mu
nicipais, Emendas e Requerimentos. 

Datas-limite: 1835 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: l 1,83m textuais. 

Conteúdo: Quanto a catequese trata-se 
de or9amentos e despesas, eleva9ao da 
congrua, fundayao de capelas em aJdea
mentos, ensino das primeiras letras. Em 
rela9ao aos aldeamentos as quest6es sao: 
nomea9ao de diretores, compra de equi
pamentos agrícolas, cria9ao, garantía de 
posse, abandono e extin9ao de aldeamen
tos, dificuldades de criar no vos aldeamen
tos, promo~ao de casamentos mistos, 
irresponsabilidade de diretores e transfe
rencias for9adas. Quanto a terras fala-se 
do seqüestro de terras indígenas pela fa
zenda pública. Sobre legisla~ao ternos: 
histórico das Ieis sobre catequese e aldea-
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mento, administrac;ao de bens indígenas, 
criac;ao de destacamentos, grati ficac;oes e 
privilégios dos diretores, Regimento de 
Missoes, alvarás proibindo cativeiro, ele
vac;ao de aldeamentos em freguesias, cri
ac;ao da Comissao Permanente de Cate
quese e Civilizac;ao, casos de suspensao 
de gratificac;oes a diretores e extinc;ao do 
cargo, excetuando-se os párocos, gra
tifica96es para os que aldeassem índios 
bravíos. Há ainda referencias a guerras 
justas, guerras interétnicas, apresamento, 
censos demográficos, conflitos com na
cionais e reclamac;oes contra índios suble
vados. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo da 
sec;ao legislativa; Inventário sob forma de 
fichas. 1 

BAl.4. Fundo Governo Geral do Esta
do do Brasil - Diversas Séries 
Histórico: O Governo Geral do Brasil foi 
criado em 1548 por D. Joao 111, sediando
se na Bahia até 1763, quando foi transfe
rido para o Rio de Janeiro, sendo extinto 
em 1808. Esta institui9ao centralizava a 
administra9ao colonial. A documentac;ao 
compoe-se de manuscritos e alguns im
pressos originados na Secretaria do Go
verno. O fundo esta organizado nas 
seguintes séries: Cartas do Governo a Sua 
Majestade; Cartas ao Governo; Cartas do 
Governo a Várias Autoridades; Alvarás; 
Provisoes; Patentes; Provisoes Reais; 
Portarías, etc. 

Datas-limite: 1548 a 1763. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 8,57m textuais. 

Conteúdo: Na série Provisoes Reais tra
ta-se de: invas6es de terras indígenas, 
ataques a vilas e fazenda; proibic;ao de 
comércio com índios; índios escravos dei-
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xados como heran9a; nomeac;ao de capi
taes-mores dos índios; punic;ao de índios 
fugitivos; nomea9ao de procurador de ín
dios forros; trabalho livre; saldos de ín
dios trabalhadores como soldados e cons
trutores de estradas e portas; treinamento 
de mao-de-obra; bandeiras paulistas e 
outras aos sertoes; nomea9ao de missio
nários e congruas. Na série Cartas do 
Governo a Várias Autoridades ternos: 
ataques a aldeias, fazendas, e vi las; nome
ac;ao e congrua de missionários; escravi
dao indígena; trabalho Jivre e soldo; tra
balho em Minas; puni96es a índios 
rebeldes ao trabalho e á catequese; deslo
camento de aldeias. Na séríe Corres
pondencia Recebida encontramos: pri
soes de capitaes-mores de índios; ataques 
a aldeias vila e fazendas e mecanismos 
para aldeamento compulsório. A série 
Portarías trata da garantia da liberdade 
dos índios; proibi9ao da venda de aguar
dente e do uso de armas de fogo por índios; 
doa9ao e demarcac;ao de terras indígenas; 
aluguel de índios; acolhida de índios em 
aldeias; nomea9ao de "língua" (intérpre
te); financiamento de guerra. 

Instrumentos de pesquisa: Rela9ao de 
documentos da Se9ao Colonial e Provin
cial - Período Colonial. 

BAl.5. Fundo Governo Geral do Esta
do do Brasil - Série Ordens Régias 

Histórico: O Governo Geral do Estado do 
Brasil foi criado em 1548 por D. Joao 111 
e continuou sua existencia até 1808. Fun
cionoú na Bahia até 1763, sendo entao 
transferido para o Rio de Janeiro. A docu
menta9ao é composta de manuscritos e 
alguns impressos originados da Secreta
ria Geral do Brasil e a diversas autorida
des. O fundo está organizado em 122 
livros encadernados que abrangem dois 
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conjuntos específicos: Govemo Geral do 
Brasil e Capitanía da Bahía. 

Datas-limite: 1648 a 1763. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: .cronológica. Dimens0es: 5,93m 
textuais. 

Conteúdo: A temática relativa a legisla-
9ao centra-se em roubos cometidos por 
índios e as puni95es. previstas; em deter
mina95es sobre como organizar o sistema 
produtivo em aldeamentos; condi95es 
para envio de tropas regulares para com
bate a índios; critérios para a eleva9ao de 
aldeias em vilas; legisla9ao determinando 
o direito de escravizar ou nao as popula-
9oes indígenas; puni9oes para os que 
descumprissem as Jeis e formas de admi
nistrar aldeamentos; invasoes a vitas e 
fazendas. No que tange a aldeamentos, as 
questoes mais enfocadas sao: demarca-
9ao; doa9ao de terras; emissao de certi
does; invasoes; disputas de direito entre 
índios e colonos; arrendamentos de terras 
indígenas e também abertura de estradas. 
Há notícias sobre conversoes e acusa95es 
contra missionários; nomea95es; despe
sas e expulsoes devido a atua9ao prejudi
cial aos índios; censos demográficos; su
bleva~oes; notícias de guerras interét
nicas e promo~ao de casamentos mistos. 
Trata-se ainda de bandeiras paulistas: 
descimentos; escravidao indígena; tra
balho livre; soldos pagos a trabalhadores 
índios; trabalhos nas aldeias e em minas e 
arrendamentos e disputas pelo uso <lestes 
trabalhadores. 

Instrumentos de pesquisa: Anais do 
Arquivo Público do Estado da Bahía -
nos. 39, 42 a 48; Inventários analíticos; 
Rela9ao de documentos da Se9ao Coloni
al e Provincial-Período Colonial, índices 
onomásticos e de assuntos das séries Or
dens Régias - vol u mes O 1 a 54. 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA lNDfGENA 

Observa~ao: o conjunto encontra-se par
cialmente micrefilmada 

BAl.6. Fundo Obras Públicas. 
Histórico: Tendo sido extinta a Junta dos 
Engenheiros, o que provocou protestos 
por parte do Presidente da Província, este 
criou, através de regulamento de 08/09/ 
1859, a reparti9ao Obras Públicas. Ela 
era responsável pela programa9ao, exe
cu~ao e administra~ao das obras públi
cas. A reparti9ao foi o núcleo originário 
da Secretaria dos Negócios da Agri
cultura, Indústria, Comércio, Via9ao e 
Obras Públicas, que posteriormente des
dobrou-se em várias outras. 

Datas-limite: 1856 a 1901. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao: cronológica. Dimensoes: 
14,20m textuais. 

Conteúdo: Há reiterados pedidos de rela
tórios sobre aldeamentos com respostas 
sobre 31 deles; doa9ao de terras para 
aldeamentos; demarca~ao e avalia~ao de 
terras de aldeamentos extintos ou nao; 
registros de posseiros em áreas indígenas; 
ausencia de registros eclesiásticos de vá
rios aldeamentos, contrariando determi
na95es da Lei de Terras; notícias sobre 
arrendamentos nas áreas dos aldeamen
tos; informa95es acerca de terras devo
lutas; posses e sesmarias sujeitas a legi
tima9ao e revalida9ao dos aldeamentos de 
índios; restri9oes a aplica9ao das verbas 
da catequese sem autoriza9ao da reparti-
9ao de terras públicas em aldeamentos; 
colonias militares acompanhadas de críti
cas as excessivas despesas feitas, prin
cipalmente como pagamento de congruas 
e referendadas pela análise do estado de 
catequese e civiliza9ao dos índios; remes
sa das presta95es de contas da Diretoria 
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Geral dos Indios e propostas de cria9ao de 
novos ald~amentos. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de listagem. 

BAl. 7. Fundo Polícia 
Histórico: Este fundo guarda a do
cumenta9ao produzida pela Polícia Mili
tar da Bahia, órgao criado em 1/1/1825 
sob a designa9ao de Corpo de Polícia, 
tendo atuado na repressao de rebelioes 
provinciais e na Guerra do Paraguai. 
Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 24,34m textuais. 
Conteúdo: Ha farta documenta9ao sobre 
movimentos relativos aos indígenas e sua 
repressao, destacando-se a Revolta de 
Pedra Branca, roubo de cavalos, assassi
natos de índios por outros índios, espan
camento da esposas, conflitos com mortes 
entre índios e nacionais, índios aguardan
do julgamento, condena9ao a prisao e 
trabalhos for9ados, arrombamento e fuga 
da cadeia. Há acusa96es de antropofagia 
e recomenda9oes aos delegados para a 
aplica9ao de "meios brandos" na repres
sao aos movimentos indígenas, além de 
notícias sobre invasao de aldeamentos por 
colonos e solicita9ao para nomearam-se 
missionários para os aldeamentos e assim 
poderem se reduzir os problemas polici
ats. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de listagem. 

BAl.8. Fundo Senado da Camara 
Histórico: Criado em 01/06/1549, o Se
nado da Camara, a partir da cria9ao do 
Govemo Geral do Brasil, responsabili
zou-se pelas quesi5es económicas, admi
nistrativas, legislativas e judiciárias. Sua 
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composi9ao era: dois juízes ordinários, 
tres vereadores e o procurador da coroa. 
Sua denomina9ao mudou para Camara do 
Senado, ficando responsável por adminis
trar os bens da cidade além de questoes 
judiciárias. O primeiro Presidente do Se
nado foi nomeado em 1691 quando da 
extin9ao do cargo de juiz ordinário. Seu 
novo regimento foi aprovado em 1704. O 
fundo está organizado em duas , séries: 
cartas do Senado ao Governo e a Coroa. 
Datas-limite: 1640 a 1822. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 0,15m . 
Conteúdo: Na série Cartas do Senado 
para sua Majestade (1742-1823), ma90 
132, encontra-se um registro de carta 
escrita pelo Senado em resposta ao Conde 
de Oeiras acusando recebimento de bre
ves pontifícios e leis régias promulgadas 
pela coroa garantindo a restitui9ao aos 
índios do Brasil a sua natural liberdade 
contra violencias praticadas pelos regula
res da Companhia de Jesus que os tinham 
reduzido a dura escravidao. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de Iistagem;Atas 
da Camara, Prefeitura Municipal, 1944, 
6 vols. 

BAl.9. Governo da Capitania da Babia 
- Série Diversas 

Histórico: A Capitanía da Bahía de To
dos os Santos teve como donatário Fran
cisco Pereira Coutinho que quando da sua 
chegada em 1536 fundou a Vila Velha do 
Pereira também conhecida por Vila Ve
lha. D. Joao 111 comprou a capitanía dos 
herdeiros do donatário para instalar o 
Governo Geral do Brasil, em 1548, que se 
manteve na Bahia até 1763. A documen
ta9ao é composta de manuscritos e alguns 
impressos com origem na Secretaria do 
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Governo e"está organizada nas seguintes 
séries::Cartas do Governo á Várias Auto
ridades; Camaras; Provisoes; Portarías; 
Patentes; Alvarás; Capitaes-Mores; Car
tas ao Governo. 

Datas-limite: 1763 a 1822. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 13,89m 
textuais. 

Conteúdo: E1n Cartas as Autoridades 
ternos: expedi~5es de conquista e desci
mentos; fugas, delitos e prisoes de índios; 
devolu~ao para aldeias; uso de mao-de
obra em aldeias e cidades; miséria das 
aldeias; envio de recursos para aldeias; 
doa~oes; invasoes; posse; restitui~ao; for
ma9ao e legisla9ao sobre aldeamentos; 
invasoes de vilas e fazendas; expedi~oes 
punitivas; divisoes militares; missoes; 
abertura de estradas; inocula9ao de bexi
gas e vacina~ao. Nas Portarías ternos: 
armar os colonos para combate aos índi
os; ataques a vilas, fazendas e aldeias; 
doa~ao; conserva~ao e miséria nas aldei
as; abandono dos missionários. Em Car
tas ao Governo encontramos: prisoes de 
capitaes-mores; ataques a vilas e fazen
das; aldeamentos; conflitos intertribais; 
abertura de estradas; catequese; armas 
confiscadas a índios; fuga de índios, misé
ria nas aldeias, e sua extin9ao; culturas 
desenvolvidas; uso de mao-de-obra; 
apresamento; troca de capitaes-mores; 
patentes emitidas para índios. Na série 
Capitaes-Mores os temas tratados sao: 
prisao de índios e puni96es a malfeitores. 

Instrumentos de pesquisa: Rela9ao de 
documentos da Se9ao Colonial e Provin
cial - Período Colonial. 

Observa~ocs: Algumas séries deste fun
do pertencem ao Fundo Governo Geral do 
Brasil. 
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BAl.10. Governo da Capitanía da 
Babia - Série Ordens Régias 
Histórico: A documenta9ao é composta 
de manuscritos e alguns impressos origi
nados na Secretaria do Governo. Sao car
tas e ofícios enviados pela coroa portu
guesa á Capitanía da Bahía. A série é 
composta por 122 livros encadernados 
que pertencem a dois fundos específicos; 
Governo do Brasil e Capitanía da Bahia. 

Datas-limite: 1763 a 1822. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 9,29m 
textuais. 

Conteúdo: A catequese é objeto das se
guintes preocupa96es: pedido de novi9os 
para os aldeamentos; envio de missionári
os capuchinhos italianos; registrodosexi
tos na atua9ao dos missionários; mas tam
bém fugas de índios, abandono das 
missoes por índios e padres, assim como 
a entrega for9ada de índios capturadas 
nos aldeamentos. Quanto ás questoes de 
terras indígenas, os principais temas sao: 
anexa9ao de terras de aldeias as vilas; 
pedidos de índios ou seus representantes 
de doa~oes; atendimento dos pedidos; de
marca~ao e questoes administrativas. Os 
relatos de fugas de índios aldeados para o 
sertao sao constantes. O trabalho indíge
na é tema constante, particularmente 
quanto aos direitos e formas de usar a 
mao-de-obra; estabelecimento de sol dos e 
uso de índios como soldados combatentes 
contra outros índios em fase de contato 
recente ou sublevados. Os ataques de 
índios e fazendas motivam determina96es 
sobre f orma9ao de destacamentos para 
combate-los, principalmente nas áreas de 
abertura de estradas. A legisla9ao de 
1755 está alocáda nesta série. Como des
dobramento, há referencias a organiza9ao 
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de companhias de índios combatentes e 
administra~ao de aldeias. 

Instrumentos de pesquisa: Rela~ao de 
documentos da Se~ao Colonial e Provin
cial - Período Colonial. 

Observa~ao: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmada. 

BAl.11. Presidencia da Província -
Série Agricultura 
Histórico: A Bahía foi elevada á catego
ría de província em 1824. A Assembléia 
Legislativa instalou-se a partir de 1834. A 
no1nea~ao do presidente da província era 
responsabilidade do Governo Central. 
Houve vários presidentes indicados, sen
do o primeiro deles Francisco V. Vianna. 
Esta série subdivide-se nas seguintes sub
séries: Lavoura, Colonias e Colonos, 
Diretoria Geral de Índios, Mapas de Al
deamentos e Comissao de Medi~ao, Ma
tas e Madeiras, além de outras que nao 
contem quaisquer informa~oes sobre índi
os. 

Datas-limite: 1700 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 2, l 3m textuais. 

Conteúdo: Sobre missoes há referencias 
a: nomea~ao, transferencias, congruas, 
relatórios, pedido de for~a militar auxili
ar, pedidos de mantimentos e boticas 
homeopáticas. Quanto a aldeamentos tra
ta-se de: mapas e quadros de aldeias com 
censo demográficos, área total, cultivada 
e nao, di retores e missionários e estado de 
civiliza~ao e etnia dos índios. Fala-se, 
ainda, de vacinas, objetos necessários, 
escolas, nomea~oes, rem~oes, de
missoes, denúncias da má administra~ao 
de diretores, conflitos com missionários, 
or~amento de obras e acolhida de índios 
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que buscavam as aldeias. No tocante a 
mao-de-obra ternos: trabalho nas aldeias, 
alistamento no batalhao da Guarda Naci
onal, escravidao, treinamento, policia
mento e abertura de estradas e no combate 
a quilombolas e sua atua~ao nas colonias 
agrícolas nacionais. Há muitos dados so
bre conflitos, principalmente sobre a re
volta de Pedra Branca, ataques a coloni
as, fazendas, estradas e vilas, prisoes de 
índios, pedido de armas para colonos, 
cria~ao de quartéis e destacamentos e 
expedi~oes de apresamento. Quanto a ter
ras ternos: requisi~ao, doa~ao, disputas, 
demarca~ao, certidoes, arrendamentos, 
extin~ao de aldeias, entrega das terras a 
nacionais e Iegisla~ao. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado em forma de listagem. 

Observa~0es: Esta série é a mais extensa 
com temática indígena. O conjunto encon
tra-se parcialmente microfilmada. 

BAl.12. Presidencia da Província -
Série Instru~ao 
Histórico: Ver BA 1.11. 

Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: l 4,33m 
textuais. 

Conteúdo: Nomea~ao de professores de 
primeiras letras para aldeamentos e ma
pas de alunos constando a identifica~ao 
dos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado em forma de listagem. 

BAl.13. Presidencia da Província da 
Babia - Série Judiciária 
Histórico: Ver BA l. 1 l . 

Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-
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za~ao: cronológica e temática. Dimen· 
soes: 37,3 lm textuais. 

Conteúdo: Quanto a revoltas, o tema 
central é Pedra Branca, tratando de ata
ques, desarmamentos, pris6es, requisi9ao 
de tropas e armamento, fuga para as ma
tas dos revoltosos, redu9ao dos destaca
mentos e compara9ao desta revolta coma 
dos índios de Alagoas. Há ainda referen
cias á condena9ao de índios a trabalhos 
for9ados, acusa96es por ataques .a vilas, 
fazendas, madeireiros e espancamento de 
índios por desmatarem. Quanto a missoes 
e aldeamentos ternos: situa9ao de miséria 
dos aldeamentos, abandono de diretores, 
missionários e professores e pedido de 
substitui9ao. Há urna análise compara
tiva da a9ao dos jesuítas e franciscunos, 
notícias de cria9ao e extin9ao de aldea
mentos e miss6es, ressaltando a impor
tancia da a9ao missionária. Quanto a ter
ras, ternos seu arrolamento entre bens 
públicos, doa9ao e demarca9ao de terras 
indígenas para cria9ao de aldeamentos, 
viJas e lotes familiares. Há referencias a 
abertura de rotas de comércio e localiza-
9ao de tribos errantes. No tocante a legis
Ja9ao, há cópia de Ieis e regulamentos 
sobre aforamento de terras indígenas e 
também rela9ao de índios recenseados. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado em forma de listagem. 

BAl.14. Presidencia da Província -
Série Militares 
Histórico: Ver BAl.11. 

Datas-limite: 1813 a 1918. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen· 
soes: 39,80m textuais. 

Conteúdo: Nesta série encontramos ava
lia96es sobre as rela96es estabelecidas 
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entre militares e índios destacando-se 
acusa96es a militares. Há ainda notícias 
sobre conflitos entre índios e lavradores e 
reclama96es de soldados que parti
ciparam da repressao a Revolta de Pedra 
Branca e nao receberam pagamento de 
soldos e vencimentos. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado em forma de listagem. 

BAl.15. Presidencia da Província -
Série Polícia. 

Histórico: Ver BA 1.11. 

Datas-limite: 1823 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 18, 73m textuais. 

Conteúdo: Ternos neste conjunto notíci
as sobre índios pedindo para serem enga
jados na marinha, várias referencias a 
ataques a vilas, estradas e fazendas, re
pressao a estes ataques, acusa96es contra 
soldados por haverem praticado violenci
as contra índios e relatórios de envio de 
índios revoltosos como presos para as 
cadeias de Salvador. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado em forma de listagem. 

BAl.16. Presidencia da Província -
Série Religiao 

Histórico: Ver BA 1.11. 

Datas-limite: 1822 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 5,64m textuais. 

Conteúdo: Quanto a miss6es e al
deamentos há documentos sobre: pedidos 
de verbas para pagamento de índios, sua 
transferencia, ferramentas, mantimentos, 
pedido de missionários. Relatórios sobre: 
conversao e civiliza9ao, número de cape-
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las em missoes com nome dos missionári
os responsáveis, rela9ao de tribos dispos
tas a se aldearem, de aldeamentos criados 
e extintos e transferidos. Há, ainda, vários 
contratos de missionários firmados entre 
o Presidente da Província e o superior da 
ordem. Quanto a terras, ternos notícias 
sobre: concessao,. de terras, descri9ao 
topográfica de aldeamentos e missoes, 
com avalia9ao sobre o estágio cultural 
dos índios, e localizac;ao dos aldeamentos 
com censo demográfico dos fogos e habi
tantes. No tocante a conflitos ha referen
cias a: ataques a vilas, disputa por terras, 
ameac;as de morte aos diretores de aldea
mentos e missionários mantidos como re
féns por índios. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de listagem. 

BAl.17. Presidencia da Província 
Série Via~ao e Obras Públicas 
Histórico: Ver BA 1.11. 
Datas-limite: 1812 a 191 O. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 17 ,30m textuais. 
Conteúdo: Encontramos documentos re
ferentes a questao das terras indígenas 
ressaltando o problema do registro dos 
terrenos considerados f ore iros dos aldea
mentos; a presenc;a de posseiros em alde
amentos; o registro de terras particulares 
em sesmarias indígenas e a doac;ao de 
terras para criac;ao de aldeamentos. No 
tocante a missoes e aldeamentos as preo
cupac;oes registradas sao atos de posse de 
diretores parciais; pedidos de nomeac;ao 
de párocos para aldeamentos; relatórios 
com dados sobre localizac;ao e demo
grafia dos diversos aldeamentos; pedidos 
de verba para catequese; e pedido de 
nomea9ao de missionários e de verbas e 
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também de cópias de exemplares da legis
lac;ao indígena. Ha referencias a ataques a 
viajantes nas estradas recém abertas e a 
necessidade de aldear estes índios, apesar 
das fugas constantes. Encontramos ainda 
reflexoes sobre a transferencia da Di reto-,. 
ria Geral dos Indios para a Inspetoria de 
Saúde Pública. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de listagem. 

BAl.18. Se~ao Colonial - Cole~ao de 
Documentos das Camaras Municipais 
Histórico: O acervo desta colec;ao é de 
documentos referentes aos municípios e 
que nao sao guardados pelas camaras por 
falta de estrutura ou interesse. Parte do 
acervo pertencia a Sec;ao Legislativa. Al
guns documentos referem-se acamaras já 
extintas por sucessivas reformas político
administrativas. 
Datas-limite: 1813 a 1916. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e onomástica. Di
mensoes: 2,27m textuais. 

l 

Conteúdo: Há um processo relativo a 
expulsao de urna mulher indígena de um 
·aldeamento por ser prostituta e ter mau 
comportamento. Ternos referencias a pe
didos de elevac;ao dos aldeamentos a vi las 
e freguesias, como também de extin9ao e 
desdobramento de aldeamentos. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob forma de listagem: 

BAl.19. Se~ao J udiciária-AutosCrimes 
Histórico: Esta sec;ao foi criada junta
mente com o Arquivo Público do Estado 
da Bahía em 1891. Sua documentac;ao 
origina-se do antigo Tribunal da Relac;ao, 
do Tabelionato de Macedo Costa e, mais 
tarde, também dos juízes ordinários e dos 
conservadores. A sec;ao esta dividida em 



34 

quatro sub-sec~oes: autos crimes, autos 
cíveis, autos de vara da família e 
tabelionato. Em todas essas subsec~oes 
há documentos originados na capital e 
interior da Bahía. 

Datas-limite: 1799 a 1958. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e onomástica. Di
mensoes: J 73,00m te.xtuais. 

Conteúdo: Há queixas-crimes contra in
vasores de aldeamentos e assassinos de 
índios e também contra índios que ataca
ram vilas, fazendas e estradas. 

Instrumentos de pesquisa: Rela~ao de 
autos cíveis dividida por municípios, es
pecificando o assunto, estando numera
dos autos e ma~os. 

Observa~0es: A pesquisa oeste fundo é 
dificultado pelo fato da documenta9ao 
encontrar-se em fase de organiza~ao. 

BAl.20. Se~ao Legislativa - Fundo Ca
mara dos Deputados 
Histórico: Ver se~ao legislativa- Fundo 
Senado da Camara. 

Datas-limite: 1891a1943. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: cronológica e temática. Dimen
soes: 14,82m textuais. 

Conteúdo: Autoriza~ao de compra de 
objetos indígenas para o Museu de Mine
ralogía do Estado da Bahía. Com rela9ao 
a questao das terras há documentos rela
tivos á cessao de terras de antigos aldea
mentos para o plantio de algodao e seringa 
e os pareceres das comissoes sobre a 
concessao de 50 léguas de terras para 
cria~ao do Posto Indígena Caramuru
Paragua9u. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado. 
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BAl.21. Se~ao Legislativa - Senado da 
Camara 
Histórico: A Se9ao Legislativa foi criada 
pelo regimento do Arquivo Público do 
Estado da Bahía datado de 14/08/ 1967 e 
de número 20.293. Guarda os documen
tos referentes á antiga Assembléia 
Legislativa Provincial e os da estadual. O 
Senado da Camara foi extinto pela Cons
titui9ao de 1937 e faziam parte desta 
se~ao os documentos referentes as antigas 
camaras municipais da Capitanía e do 
Império e dos arquivos municípais. Fo
ram transferidos para a Se~ao Colonial e 
a Provincial. Compoe-se de sete fundos: 
Assembléia Legislativa Provincial, Con
selho Geral da Província, Assembléia 
Legislativa Estadual, Assembléia Geral, 
Camara dos Deputados e Assembléias 
Constituintes. 

Datas-limite: 1891a1937. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 10,23m textuais. 

Conteúdo: Há mu itas referencias sobre a 
aprova9ao de or~amentos do estado com 
indica~ao Sobre as ' Verbas destinadas a 
catequese e civiliza\:ªº dos índios. Encon
tramos registro da lei relativa ao en
quadramento das terras dos aldeamentos 
extintos ou abandonados . pelos índios 
como terras devolutas e parecer sobre 
terras devolutas do estado e sua utiliza-

\:ªº· 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado. 

BAl.22. S~ao Republicana - Fundo 
Secretaria do Govemo 

Histórico: Esta se\:ªº chama va-se anteri
ormente Se~ao de Documenta~ao Admi
nistrativa. Guarda documenta~ao com
posta de originais e cópias de atos da 
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competencia privada do govemo do esta
do, discursos e manifestos dos gover
nadores, correspondencia, documenta~ao 
das casas civil e militar, assessoria técni
ca e demais documentos das secretarias 
administrativas, processos e decretos. 

Datas-limite: 1889 a 1948. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: 86,45m textuais. 

Conteúdo: Ha documenta9ao relativa a 
terras indígenas relatando situa~6es de 
invasao e doa~ao de terras para cria~ao de 
novos aldeamentos. O tema central da 
legisla9ao é relativo ao direito de afo
ramento das terras dos aldeamentos extin
tos. Sobre os aldeamentos há desde no
mea9ao de diretores, sendo um deles 
engenheiro agrim~nsor, extin9ao de alde
amentos, exonera~ao de di retores, fuga de 
índios para as matas, estando em conflito 
com moradores locais. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo dos 
documentos da se9ao. 

Observa~oes: Desta se9ao só estao clas
sificados os docu\'Ilentos dos Fundos Se· 
cretarias do Govemo e da Agricultura. 

, 
BA2-ARQUIVO DA CURIA ME-
TROPOLITANA DE SAO SAL
VADOR DA BABIA 
Subordina~ao administrativa: Ar
quidiocese de Sao Salvador da Bahia. 

Endere~o: Pra9a da Sé, nº 1 - Pra~a da Sé 
- 40.020-210 Salvador BA. Telefone: 
(071) 243-5411. 

Responsável: Aristides Fraga Lima (Di
retor). 

Atendimento ao público: sem restri~oes . 

Cópias: eletrostáticas e datilográficas. 
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BA2.1. Arquivo da Cúria Metro
politana de Sao Salvador da Babia. 

Histórico: Este acervo documental co
me~ou-se a formar das cópias dos regis
tros paroquiais enviados a partir da cria
~ao da Diocese de Sao Salvador da Bahia 
em 1551. Grande parte do rico material 
coletado perdeu-se devido ao descuido ou 
foi devolvido as paróquias de origem. Só 
em 1992 é que se está programando um 
convenio para recupera9ao do acervo que 
restou. 

Datas-limite: 1588 a 1984. Tratamento 
técnico: organizado parcia'lmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática, topográ
fica. Dimensoes: 201,25m textuais. 

Conteúdo: Há livros de assentamento de 
batismo e casamento que oferecem infor
ma~6es relativas a demografía de alguns 
grupos indígenas. Na Correspondencia 
dos Arcebispos, há sugest6es para que as 
áreas dos aldeamentos sejam usadas 
como base para definir os limites das 
freguesias. Na se~ao Oficios Diversos há 
cópias de atos de posse de vigários, estado 
de penúria dos aldeamentos e disputa de 
limites das freguesias, usando como base 
as áreas dos antigos aldeamentos. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo ar
ralando a documenta~ao existente em 
cada prateleira. 

Observa~ao: O conjunto encentra-se 
parcialmente microfilmada. 

BA3 - ARQUIVO MUNICIPAL 
DA CIDADE DE SALVADOR 
Subordina~ao administrativa: Funda
<;ao Gregório de Matos - Prefeitura Mu
nicipal de Salvador. 

Endere~o: Rua Mont' Alverne, 29- Sé-
40.020-280 Salvador BA. Telefone: 
(071) 242-6308. 
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Responsável: Vanda Angélica da Cunha 
(Gerente). 

Atendimento ao público: sem restri96es 

Cópias: eletrostáticas. 

BA3.1. Fundo Casa da Camara Muni
cipal 
Histórico: A Casa da Camara foi criada 
em 1549, sendo a primeira do Brasil. Sua 
área de atua9ao legislativa era economi
ca, administrativa e judicial. Ao longo 
destes séculas sofreu várias mudan9as 
estruturais decorrentes das altera96es do 
sistema político vigente no país. A docu
menta9ao hoje existente come9ou a ser 
copiada pelos oficiais da Camara no iní
cio do século XIX. Em 1894 o arquivo 
passou a ser subordinado a Secretaria da 
Intendencia. Em 1932 foi inaugurado o 
Arquivo Geral da Prefeitura. Em 194 7 
transformou-se em Arquivo, Divulga9ao 
e Estatística, passando em 1959 a ser 
administrado pela Secretaria Municipal 
de Educa9ao e Cultura. Em 1977 f oi 
transformado em Divisao do Patrimonio 
Histórico e Cultural e só em 1986, com a 
cria9ao da Funda9ao Gregório de Matos, 
passou a subordinar-se a mesma. 

Datas-limite: 1625 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 435,00m 
textuais, 2000un plantas. 

Con~údo: A única série que contém do
cumentos sobre o tema é Cartas do Sena
do (1678-1741) referindo-se a chegada, 
implanta9ao e atua9ao dos capuchinhos 
da Bahia, principalmente os franceses. 
Destaca seus conflitos com fazendeiros e 
o fornecimento de armas a índios 
aldeados, convers6es no sertao, falta de 
dinheiro para pagar seu trabalho, volta 
para o hospício e abandono das atividades 
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de conversao e sua expulsao do Brasil. 
Outro conjunto refere-se a ataques dos 
índios ao sul do Reconcavo, o pedido de 
ajuda a bandeirantes paulistas e a falta de 
recursos para pagar as despesas. Final
mente outro conjunto tece elogios a atua-
9ao de D. Joao de Lencastre no tocante ao 
combate e aldeamento de índios, desco
berta das minas de salitre e abertura da 
estrada para o Maranhao. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
datilografado sob a forma de listagem. 
Documentos publicados: Atas de Cama
ra e Cartas do Senado, Salvador, Prefei
tura Municipal. 

Observa~oes: A documenta9ao avulsa é 
abundante, mas nao está organizada, a pe
sar de já estar identificada, sendo, no 
entanto, impossível acessá-la. 

,, . " 
BA4 - NUCLEO BRASIL-COLO-
NIA DO CENTRO DE ESTUDOS 
BAIANOS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAIDA 
Subordina~ao administrativa: Univer
sidade Federal da Bahía. 

Endere~o: Terreiro de Jesus - Antiga 
Faculdade de Medicina - Sé - 40.025-
010 Salvador BA. Telefone: (071) 321-
0383. 

Responsável: Joao Carlos Teixeira Go
mes - Diretor 

Atendimento ao público: Necessita pré
vio aviso (ver Observa96es gerais). 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

Restri~oes de acesso: Necessidade de 
autoriza~ao. 

Observa~oes gerais: A documenta~ao 
encontra-se depositada no Centro de 
Processamento de Dados da Universidade 
Federal da Bahia, localizado no Pavilhao 
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de Aulas da Federa9ao, em Ondina. O 
órgao nao disp6e de leitor de microfilme. 
Para ter acesso aos filmes é necessário a 
autoriza9ao do Centro de Estudos Bai
anos e o emvréstimo da chave que dá 
acesso ao armário e de outra autoriza9ao 
para des locar os filmes para o prédio onde 
está o leitor de microfilme. 

BA4.1. Arquivo Histórico Ultramarino 

Histórico: O Núcleo de Estudos Brasil
Colonia visa centralizar, preservar e sis
tematizar a documenta9ao referente ao 
período colonial brasileiro, proporciona
do· acesso aos pesquisadores interes
sados. A organiza9ao do Núcleo iniciou
se em 197 6 e constituiu seu acervo a partir 
de cópias de documentos de arquivos e 
bibliotecas portuguesas e a partir da 
documenta9ao do Arqui vo Público da 
Babia. Do Arquivo Histórico Ultramari
no, foi copiada variada documenta9ao 
com cole9oes e séries documentais de 
alvarás, provisoes, ordens régias, com
promissos de irmandades e documentos 
esparsos sobre Jesuítas, índios, geografía 
do Brasil e figurines militares. 

Datas-limite: 1649 a 1805. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por espécie de documento. Di
mens0es: 11.000 microformas. 

Conteúdo: Regimentes relativos a cría-, 
9ao de Diretório dos Indios, admi-
nistra9ao de aldeamentos, nomea9ao e 
exonera9ao de diretores, provisao régia 
restringindo o poder dos missionários a 
administra9ao espiritual, portarías sobre 
direito de subjuga9ao de índios em áreas a 
serem devassadas, Carta Régia de 1803 
sobre a liberdade dos índios, instru96es 
para o govemo dos aldeados. Há várias 
descri96es de freguesias com localiza9ao 
de aldeamentos, relatórios dos missio-
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nários sobre sua atua9ao e conversao, 
conflitos com sesmeiros para manuten9ao 
das áreas dos aldeamentos, acusa96es de 
abusos cometidos por missionários na 
administra9ao dos aldeamentos, revoltas, 
fugas e ataques dos índios, escraviza9ao e 
puni9ao dos revoltosos, uso de índios 
como combatentes em guerras justas, en
vio e transporte de mantimentos, extin9ao 
de aldeamentos e transferencia de índios, 
desbravamento de áreas ocupadas por 
índios e relatórios de seu estado de civili
za9ao. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
informativo do Núcleo Brasil-Colonia, 
Salvador, UFBA, 1978. 

BA4.2. Biblioteca da Ajuda 

Histórico: Documentos depositados no 
Arquivo Público da Bahia e inéditos loca
lizados na referida Biblioteca. 

Datas-limite: 1648 a 1822. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~io: temática. Dimens0es: 35 .300 
microf ormas. 

Conteúdo: Por tratar-se de documentos 
que versam sobre as invas6es holandesas 
que também atingiram popula96es indíge
nas e, no caso da Bahia, usados como 
combatentes acreditamos haver referen
cias. Há também ampla documenta9ao 
sobre alvarás de sesmarias; escrituras; 
registros de posses; casamentos; filia9ao; 
liberta9ao de escravos e desistencia de 
posse de escravos que acreditamos conte
nham referencias a índios. Encontramos, 
ainda, inventários e testamentos e proces
sos cíveis que merecem urna consulta. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
informativo do Núcleo Brasil-Colonia, 
Salvador, UFBA, 1978. 
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BA4.3. Biblioteca Nacional de Lisboa 

Histórico: Da Biblioteca Nacional de 
Lisboa trouxe-se significativo material 
sobre a implanta9ao do governo geral, 
primeiras notícias sobre vitas e povoados, 
índios e arcebispos. 

Datas-limite: 1556 a 1707. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por espécie de documento. Di
mensoes: 4.900 microformas. 

Conteúdo: Há referencias ao direito de 
construir capítulos, civiliza9ao e aldea
mento dos índios, sua escraviza9ao, atua-
9ao de ordens religiosas, legisla9ao indi
genista, expedi9ao dos jesuítas, localiza-
9ao de aldeias e aldeamentos, cartas 

, . 
regias. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
informativo do Núcleo Brasil-Colonia, 
Salvador, UFBA, 1978. 

BA4.4. Gabinete de Estudos Ar
queológicos de Engenharia Militar de 
Portugal 

Histórico: Dados nao disponíveis. 

Datas-limite: séculas XVI a XVIII. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: topográfica. Dimensoes: 
150 microformas. 

Conteúdo: Conjunto de mapas hidro
gráficos e marítimos com localizac;ao de 
vilas, minas, aldeamentos, estradas etc. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
informativo do Núcleo Brasil-Colonia, 
Salvador, UFBA, 1978. 

BA4.5. Torre do Tombo 

Histórico: Documentos avulsos, desta
cando-se registro da jurisdic;ao eclesiásti
ca e documentos sobre a reforma das 
posturas da Camara da Bahia. 

GurA DE FoNTES PARA A HrsTóRIA INDÍGENA 

Datas-limite: séculas XVI a XVIII. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: por espécie de documento. 
Dimensoes: 300 microformas. 

Conteúdo: Estabelecimento de princípi
os para a cria9ao de vi las e mecanismos de 
defesa contra ataques indígenas, relatóri
os de decreta9ao de guerra justa, jurisdi-
9ao eclesiástica no Brasil e avalia9ao das 
acusai;oes de violencia praticadas contra 
os índios. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
informativo do Núcleo Brasil-Colonia, 
Salvador, UFBA, 1978. 

BAS - PROGRAMA DE ETNO
HISTÓRIA DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA E CIENCIAS HU
MANAS - UFBA. 
Subordina~ao administrativa: Facul
dade de Filosofía e Ciencias Humanas -
Departamento de Antropología - UFBA. 

Endere~o: Estrada de Sao Lázaro, 197 -
Federai;ao - 40.210-630 Salvador BA. 
Telefone: (071) 247-2800. 

Responsávcl: Maria Hilda Baquero Pa
raíso (Coordenadora). 

Atendimento ao público: prévio avi so e 
autorizai;ao. 

Cópias: e1etrostáticas e datilográficas. 

BA5.1. Conjunto Documental sobre 
Popula~oes Indígenas da Babia, Minas 
Gerais e Espírito Santo 

Histórico: Cópia de documentos 
coletados a partir de 1983, visando con
centrar dados relativos aos povos indíge
nas sobre os quais membros do programa 
tenham realizado pesquisas. O conjunto 
compoem-se de cópias de documentos 
inéditos localizados em vários arquivos 
do país. 
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Datas-limite: 1549 a 1991. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática e onomástica. Dimen
soes: 8,47m textuais, 80 fotografias, 30 
mapas. 

Conteúdo: O conjunto documental refe
re-se a conflitos, repressao, aldeamento, 
missoes, uso de mao-de-obra indígena, 
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atuac;ao e política de ordens religiosas, 
SPI e FUNAI, política militarista no sé
culo XIX, disputa de terras indígenas, 
ac;oes judiciais, organiza~ao social e mu
danc;as sociais decorrentes do contato 
com a sociedade nacional. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
indicativo do conjunto documental. 
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CEl - ARQUIVO PÚBLICO DO , 
ESTADO DO CEARA 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria de Cultura, Desporto e Turismo 
do Estado do Ceará. 

Endere~o: Rua Senador Pompeu, 648 -
Centro- 60.150 Fortaleza CE. Telefone: 
(085) 231-8860. 

Responsável: Geraldo da Silva Nobre 
(Diretor). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h00 as 21h00. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

CEl.1. Autos de Querela e Denúncia -
Governo da Capitania do Ceará 
Histórico: Fundo proveniente do Gover
no da Capitania, reunindo processos judi
ciários de vilas como Sobral, Crato, 
Aracati, Quixeramobim, Icó, Granja, 
Fortaleza e Arronches, principalmente no 
período de 1777 a 1822. Os livros de 
autos eram abertos pelo Ouvidor Geral e 
Corregedor das Comarcas do Ceará, que 
entao percorria o interior da capitanía. O 
funcionamento da justi~a nesses casos 
visava o pronto atendimento das queixas 
e denúncias, trazidas pelas partes em que
rela. 

Datas-limite: 1723 a 1823 .. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental, organizado em 11 volumes 

numerados, Estante nº 1. Dimens0es: 
3,40m textuais. 

Conteúdo: Predominam as queixas de 
violencia sexual, tais com defloramento, 
rapto, sedu~ao e estupro de mulheres índi
as e nao-índias. Denúncias de adultério e 
de gravidez ilegítin~.a como envolvimento 
de homens índios e nao-índios. Grande 
número de mamelucos e pardos, presentes 
nos autos como participantes ou testemu
nhas das que re las. Fon tes para o es tu do da 
violencia, do cotidiano e da miscigena9ao 
indígena na popula9ao, bem como do con
fronto interétnico e dos processos de 
acultura~ao . 

Instrumentos de pesquisa: Livros de 
registro do período colonial - Estante nº 1 
(índice manuscrito em forma de lis
tagem); Boletim do Arquivo Público Es
tadual, nova fase, vol. 5, nº 7 /8, jan/dez 
1985, pp. 13-26. 

Observa~oes: Documentos localizados 
nos seguintes livros: L24 (1777-1779), 
L33 (1794-1811), L39 (1802-1806), L50 
( 1806-1811). 

CEl.2. Camaras Municipais 

Histórico: Documenta9ao procluzida pe
las Camaras Municipais do Ceará desde 
1700 (Camara de Aquiraz). Compreende 
a correspondencia dirigida ao Govemo da 
Capitanía, a Presidencia da Província e ao 
Governo do Estado. Principais séries: li
vro de atas, livros de notas, registros de 
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verea9ao, correspondencia das camaras, 
termos de aforamento de terras, escritu
ras, hipotecas, registro de receita e despe
sas, procura9oes: A documenta9ao nao 
está completa em rela9ao ao número de 
municípios e a periodiza9ao. Incorporado 
ao Arquivo Público em 1932, quando de 
sua funda9ao. 

Datas-limite: 1700 a 1921. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica, por tipo/ 
espécie documental, por município e em 
ordem cronológica. Dimensoes: 1 O,OOm 
textuais. 

Conteúdo: Documentos referentes aos 
territórios indígenas no período de 1735 a 
1822, ta is como escrituras e af oramento 
de terras, autos de posse de terras 
devolutas nas vilas de índios, venda de 
benfeitorias em terras do patrimonio das 
camaras, correspondencia sobre aluguel 
de índios, cartas de alforria, doa9ao de 
índios escravos, escritura de ado9ao de 
crian9as índias. Em rela9ao ao século 
XIX destaca-se a documenta9ao da Ca
mara de Baturité, a partir de 1828, onde se 
registra grande número de documentos de 
compra e venda de terras. 

Instrumentos de pesquisa: Livros de 
registro do período colonial - Estante nº l 
(índice manuscrito em forma de lis
tagem); Boletim do Arquivo Público Es
tadual, vol. 1, nº 2, jul/dez 1982 e vol. 5 
nº 9/1 O, jan/dez 1986, com transcri9ao 
dos livros de notas da vil a de Fortaleza, de 
1734-1735 e 1739-1740. 

Observa~oes: Parte da documenta9ao 
estálocalizadanaEstante. l, nos seguintes 
livros: L4 (1735-1742), L12 (1760-
1776), L41 (1803-1804), L122 (1820-
1822). As atas de Fortaleza encontram-se 
no Instituto do Ceará. 
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CEl.3. Cartórios da Capital 

Histórico: Documenta9ao recolhida ao 
Arquivo pelo 1ºe2º Cartórios de Fortale
za (Cartórios Diógenes e Pontes) e pelo 
Cartório de Órffios. 

Datas-limite: 1838 a 1968. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 35,00m textuais. 

Conteúdo: Testamentos; doa9ao de es
cravos e índios; ado9ao de índios; escritu
ras de compra e venda de terras e bens; 
escrituras de aforamento; procura9oes; 
escritura de compra e venda de escravos; 
cartas de alf orria. 

Instrumentos de pesqujsa: índice datilo
grafado. 

CEl .4. Cartórios do Interior 

Histórico: Documenta9ao recolhida ao 
Arquivo Público pelos seguintes cartóri
os: lºdeTauá (1787-1938), lºdeReden-
9ao (1863-1933), 1º de Uruburetama 
(1802-1959), 1 ºde Baturité (1771-1940), 
1 º de Saboeiro ( 1772-1943), 1 º de Sao 
Benedito (1791-1939), 1º de Camocim 
( 1834-1939) e 1º de Campo Grande 
(1834-1937). Há mais de vinte anos que 
os cartórios nao recolhem documenta9ao 
ao arqu1vo. 

Datas-limite: 1771 a 1959. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, onomástica, por tipo/ 
espécie documental, por município e em 
ordem cronológica. Dimensoes: 32,30m 
textuais. 

Conteúdo: lnventários, partilhas, testa
mentos, demarca9oes de terras, arrola
mentos, a9oes cíveis e criminais, habilita-
90es de casamento, doa~5es, ado~5es, 
procura96es, escrituras de compra e ven
da, escrituras de bens de raiz, registros de 
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terras, tutelas de órfüos, escrituras parti
culares. 

Instrumentos de pesquisa: índices ma
nuscritos e datilografados. 
1 
CEl.5. Compila~ao das Leis Provin-
ciais do Ceará 
Histórico: A Assembléia Legislativa 
Provincial, criada pelo Ato Adicional de 
12/08/1834, foi instalada no Ceará a 17/ 
04/1835. Esta série de leis impressas, 
incompleta, foi recolhida ao Arquivo Pú
blico quando de sua inaugura9ao, em 
1932. 

Datas-limite: 1835 a 1861. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Organizado em 03 volumes, em 
ordem cronológica: 1835-1846, 1847-
1855, 1856-1861. Dimensoes: 0,30m 
textuais. 

Conteúdo: Leis extinguindo as vilas de 
índios: Arronches e Soure (1835), anexa
das a Fortaleza; Monte-Mor-o-Velho 
(1836), anexada a Aquiraz, Messejana 
( 1839), elevac;ao de Baturité a cidade 
(1858), extin9ao do distrito de Almofala 
(1858). Isenc;ao de cobran9as de afora
mento de terras de índios em Messejana e 
Vila-Vi9osa, garantia de posse de antigas 
terras. Solicita9ao de missionários capu
chinhos italianos para catequese de índios 
em toda a província (1842). Rendimentos 
das terras de Messejana, Arranches e 
Soure anexados a igreja (1849). 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Microfilme: O conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado, com microfil
mes depositados na Assembléia Legisla
tiva e na Secretaria de Cultura do Estado. 

Observa~oes: As séries manuscritas 
completas encontram-se na Assembléia 
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Legislativa do Estado do Ceará. As séries 
impressas completas encontram-se na 
Biblioteca Pública Menezes Pimentel, no 
Setor de Obras Raras, onde há um índice 
geral de consulta das leis provinciais. 

CEl.6. Correspondencia do Governo 
da Capitanía do Ceará 

Histórico: A Capitanía do Ceará sepa
rou-se do Govemo Geral de Pernambuco 
em 17/01/1799. Entre 1780 e 1820 as 
atividades economicas tiveram impulso 
com as exporta96es de algodao, abertura 
de rotas diretas de comércio coma Metró
pole (1808), e aumento da populac;ao. O 
controle sobre os índios se intensificou no 
Governo de Luiz Barba Alarde de Me
nezes ( 1808-1812), através dos capitaes
mores, comandantes de distritos e direto
res de índios. O Diretório Pombalino 
continuou em vigor no Ceará até 1824, 
apesar de sua extin9ao em 1798. A docu
mentac;ao maior está concentrada no Go
vemo de Manuel Inácio de Sampaio 
(1812-1820), auge da primeira fase da 
produ9ao algodoeira para exportac;ao, 
que absorveu mao-de-obra abundante e 
regular pela primeira vez no Ceará. 

Datas-limite: 1723 a 1823. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Os livros de registro do Período 
Colonial, numerados, Estante nº 1, sao 
~rganizados em séries cronológicas por 
tipo de documentac;ao. Dimensoes: 
3,40m textuais. 

Conteúdo: Ofícios dirigidos aos capi
taes-mores das vi las, Gomandantes de dis
tritos e diretores de índios de Almofala 

' 
Arranches (Parangaba), Messejana, 
Monte-Mor-o-Novo (Baturité), Monte
Mor-o-Velho (Pacajus), S. Pedro da 
Ibiapina, Soure (Caucaia) e Vila-Vic;osa-



CEARÁ 

Real (lbiapaba), no período de 1808 a 
1822. Predominam questóes de justi9a e 
mao-de-obra, prisao de índios por roubo e 
assassinato, fuga das aldeias e do traba
lho forc;ado. Aluguel de índios para traba
lhar nas plantac;óes de algodao e mandio
ca, vender genero alimentícios, servir aos 
agentes coloniais e como índios-correios. 
Dispersao dos índios aldeados, rebelióes e 
motins nas aldeias. Recrutamento militar 
de índios e envio de destacamentos arma
dos para comba ter na Revoluc;ao de 1817. 
Há muitas referencias explícitas as leis do 
diretório em todo o período. 

Instrumentos de pesquisa: Livros de 
registro do período colonial - Estante nº 1 
(índice manuscrito em forma de lis
tagem). 

Observa~oes: Documentos localizados 
nos seguintes livros: L58 (1808-1812), 
L66 (1812-1822), L68 (1812-1813), L69 
(1812), L78 (1813-1814), L83 (1813), 
L85 (1814-1815), L91 (1815-1816), L97 
(1816-1817), Ll18 (1819-1820), Ll24 
(1821) e L 126 (1822). 

CE l. 7. Correspondencia do Governo 
da Província do Ceará 

Histórico: Fundo originado da Pre
sidencia do Governo da Província consti
tuído por séries de oficios dirigidos a 
diversas autoridades, dentro e fora da 
província, as Camaras Municipais, aos 
Ministérios do Império e outros órgaos 
administrativos. Incluí portarias, alvarás, 
provis5es, leis, nomea95es, demissóes 
etc. 
Datas-limite: 1823 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo de documen
ta9ao. Organizado em séries cronológi
cas, por tipo/espécie documental, em 
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volumes numerados, Estante nº 02. Di
mens0es: 13,41m textuais. 

Conteúdo: Reorganiza9ao das vilas de 
índios no período de 1824 a 1850. Recru
tamento, remoc;ao e busca de índios 
dispersos, aluguel de índios nas planta
c;óes, nomeac;óes e demissóes de di retores 
de índios. Extinc;ao e restaurac;ao das vi
las de Messejana, Soure e Arronches. 
Castigos e pris5es com base nas leis do 
diretório. Recrutamento de índios arma
dos para combater pela província ( 1824 ), 
rebeliao indígena em Vila-Vic;osa (1828). 
Nomea9ao das diretorias de índios de 
Messejana, Vila-Vic;osa, Baturité, Arron
ches e Almofala (1846-1859). 

Instrumentos de pesquisa: "Inventário 
dos livros de registro do Período Imperi
al", Boletim do Arquivo Estadual, nova 
fase, vol u me 5, nº 7 /8, jan/dez, 1985, pp. 
103-162. 

Observa~oes: Documentos localizada 
nos seguintes livros: L6B (1824), L9B 
(1826-1829), L12B (1827-1828), L18B 
(1829), L22B (1832-1833), L28B (1833-
1835) e L53B (1846-1849). 

CEl.8. Datas de Sesmarias do Ceará 

Histórico: As primeiras concessoes de 
sesmarias no Ceará foram feitas a partir 
da linha do litoral, correndo os fundos 
para o sertao. A ocupac;ao das terras foi se 
estendendo pelas margens dos ríos, da foz 
para o centro, a medida que crescia o 
povoamento. As Sesmarias Cearenses 
acham-se publicadas em 14 volumes, 
recopiladas em 1920 pelos historiadores 
Antonio Bezerra e Euzébio de Souza, por 
ordem alfabética dos topónimos e indica
c;oes dos nomes dos sesmeiros. Thomas 
Pompeu Sobrinho reordenou-as de acor
do coma distribuic;ao geográfica em reta-
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9ao aos rios e serras, trabalho publicado 
em 1970 por iniciativa do historiador 
Raimundo Girao. 

Datas-limite: 1680 a 1824. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica, topo
gráfica. Em índices alfabéticos e topográ
ficos, indicando o nome dos sesmeiros e 
dos que concederam as doa95es, data da 
concessao, área e localiza9ao da ses
maria, etc. Dimensoes: 0,25m textuais. 

Conteúdo: Registros de doa95es de terra 
feítas a índ!os, aos principais das aldeias 
e mestres de campo, nas aldeias da Serra 
da Ibiapaba, Lagoa dos Cariris, Paupina, 
Paranamirim, Caucaia, Aldeia Nova Ta
peroaba, Jaguaribara e Ubajara. A-maior 
parte das doa95es a índios ocorreu entre 
1706 e 1744, principal período de funci
onamento dos aldeamentos jesuíticos no 
Ceará. Os registros sao individuais, nao 
constando doay5es coletivas de terra a 
grupos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Eusébio de 
" Souza, Indice geral alfabético e remissi-

vo das datas de sesmarias do Estado do 
Ceará, 14 volumes, Fortaleza, Oficinas 
da Cadeia Pública, 1933; Thomas Pom
peu Sobrinho, Sesmarias Cearenses. 
Distribuifa.o Geográfica, Fortaleza, Im
prensa Oficial, 1971. 

CEl.9. Ministério da Agricultura 

Histórico: Fundo proveniente da corres
pondencia do Ministério da Agricultura 
dirigida ao Presidente da Província quan
do da passagem da política indigenista 
para o ambito daquele ministério. 

Datas-limite: 1854 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Organizado em 12 
volumes: 1854-1859, 1860-1862, 1863-
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1864, 1865-1867, 1868-1870, 1871-1873, 
1874-1875, 1876-1877' 1878~ 1880,1881-
1882, 1883-1885, 1886-1888, Estante nº 
06. Dimensoes: 2,82m textuais. 

Conteúdo: Pedidos de informa9ao sobre 
popula9ao aldeada, extensao e valor das 
terras indígenas, despesas e vencimentos. 
Ordens para medi~ao e demarca9ao de 
terras nas aldeias, distribui9ao de terras 
aos índios. Queixas de violencia contra os 
índios de Messejana, requerimento de ín
dios pedindo a garantía de suas terras, 
queixas de invasao, pedidos de garantía 
de direitos, incorpora9ao de terras indí
genas '<lo Estado. Regulamenta9ao sobre 
catequese e civiliza9ao do índios (23 que
sitos) de 28/08/1861. Representa9ao dos 
índios a Corte Imperial. Recomenda~ao 
de cria~ao de novos aldeamentos. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

CEl.10. Ministério do Império 

Histórico: Fundo proveniente da corres
pondencia do Ministério do Segundo Im
pério dirigida ao Presidente da Provincia 
no período da tentativa de ímplanta~ao 

" das Diretorias de Indios. Incorporado ao 
Arquivo Público quando de sua funda9ao 
em 1932. 

Datas-limite: 1847 a 1858. Tratamento 
· técnico: organizado totalmente·. Organi
za~ao: cronológica. Organizado em 04 
volumes: 1847-1849, 1850-1852, 1853-
1855, 1856-1858, Estante nº 06. Dimen
soes: 2,82m textuais. 

Conteúdo: Oficios pedindo informa~oes 
sobre aldeamentos, sua popula~ao, esta
do da agricultura, indústria e comérci<:>. 
Ordens para índios errantes se aldearem. 
Distribui9ao de generos e sementes aos 
índios, verbas para a catequese, nomea
~ao do diretor geral dos índios, represen-
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ta9ao da Camara de Vila-Vi9osa pedindo 
incorpora9ao de terras indígenas aos pró
prios nacionais. Posse de terra aos índios 
de Sao Benedito. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: Os dois primeiros vol u mes 
estao em mau estado de conservac;ao. 

CEl.11. Ministério da Justi~a 

Histórico: Fundo proveniente da corres
pondencia do Ministério da Justi9a 
dirigida ao Presidente da Província du
rante o Império. Pelo decreto lei de 03/06/ 
1833 os Juízes de Óñaos passam a ser os 
responsáveis pela administra9ao dos ín
dios, situa9ao que perdura até a edi9ao do 
reg. 426 de 24/07 /1845 que instituí as 
Diretorias de Índios. · 

Datas-limite: 1831a1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Organizado em 14 volumes, 
nao numerados e sem identificac;ao do 
número da página, Estante nº 06. Dimen
soes: 2,82m textuais. 

<;onteúdo: Ordens para que os Juízes de 
Orfiíos administrem os bens dos índios 
(1833) e para que sejam restituídas aos 
índios as terras usurpadas de seu patrimo
nio. Proibi9ao dacomprade meninos índi
os para serem vendidos como escravos na 
Corte(l845). Proibí9aode saídade índios 
menores da província sem contrato de 
servi9os. Ordens para impedir cativeiro 
de índios por particulares e providenciar 
sua transferencia para os aldeamentos. 
Regulariza9ao dos contratos de trabalho, 
catequese e vigilancia dos índios. Repre
senta~ao de índios de Vila-Vi9osa contra 
delegado de polícia por violencia e prisao 
arbitrária. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 
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Observa~oes: O primeiro volume está 
em mau estado de conserva9ao. 

CEl.12. Portarias, Bandos e Ordens 
Régias - Governo da Capitania do Ce-

, 
ara 
Histórico: Conjunto proveniente do Go
verno da Capitanía, especialmente no pe
ríodo do Diretório Pombalino (1760-
1796). Incorporado ao Arquivo Público 
quando de sua funda9ao, em 1923. É 
constituído por séries de portarias, ban
dos, editais, provisoes, ordens régias e 
passaportes emitidos pelo Governo Ultra
marino e da Capitanía. 

Datas-limite: 1723 a 1823. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Organizado em 11 volumes 
numerados, Estante nº 1. Dimens0es: 
3,40m textuais. 

Conteúdo: Bandos do Governo da Capi
tanía aos díretores das vilas de índios, 
para dar cumprimento as Ieis do 
Diretório. Reorganizac;ao dos antigos al
deamentos missionários, regulamentac;ao 
do trabalho indígena, ordens para promo
\:ªº da agricultura nas aldeias, organi
za9ao militar, educa9ao dos índios, trans
ferencia e remo\:ªº dos grupos indígenas 
de urna aldeia para outra, tentativas de 
evitar a dispersao dos índios e fuga das 
aldeias. Livros de passaporte e licen9a 
para a circula9ao dos índios dentro e fora 
da capitanía. 

Instrumentos de pesquisa: Li vros de 
registro do período colonial - Estante nº 1 
(índice manuscrito em forma de 
listagem). 

Observa~0es: Documentac;ao localizada 
. nos seguintes livros: L14 (1761-1796), 

L16 (1762-1807), L72 (1812-1820), L82 
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(1813-1866), s/nº (1801-1811). Docu
mentos transcritos: 33. 

CEl.13. Registros de Terras 
Histórico: Documentayao produzida le
go após a promulgayao da Lei de Terras 
de 1850, que associada ao decreto nº 426 
de 24/0711845, legitimou a ocupayao das 
terras indígenas. Os registros de terras e 
mediy6es de terras devolutas tem início 
com o aviso 172 do Ministério dos Negó
cios do Império de 21/10/1854, que 
regulamentou a Lei de Terras. 

Datas-limite: 1854 a 1858. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica. Conjun
to de 30 livros manuscritos, organizado 
por freguesias, em ordem cronológica. 
Dimensoes: 1,46m textuais. 

Conteúdo: Os principais registros para a 
história indígena encontram-se nos livros 
de Maranguape (1854-1858), Barra do 
Acaraú ( 1855-1857) e Fortaleza ( 1857-
1858). Referem-se a posse de terras con
cedidas a alguns índios de Maranguape, 
Almofala, Messejana e Soure. Os regis
tros sao individuais mas em Maranguape 
consta urna doayao coletiva a 21 índios, 
de um sítio com casas (1854). Terras 
patrimoniais em Fortaleza e terras 
devolutas no Trairi sao aforadas da Fa
zenda Nacional. 

Instrumentos de pesquisa: índice na ul
tima página de cada livro, em alguns 
livros apenas. 

Restri~oes de acesso: devido ao estado 
de conservayao. 

Observa~oes: Este conjunto está locali
zado na sala do Diretor do APESC e 
encontra-se em más condiy6es de conser
vayao. 
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CEl.14. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará-Ofícios as Autori
dades Militares 
Histórico: Conjunto proveniente da Pre
sidencia da Província durante o Segundo 
Reinado, constituído pelos registros de 
oficios e ordens expedidas pelo Presidente 
da Província a oficiais e demais autorida
des militares. 

Datas-limite: 1840 a 1874. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Organizado em 11 
volumes numerados, Estante nº 40. Di
mensoes: 15,55m textuais. 

Conteúdo: Prisao de índios em Sobral 
por terem participado em ~ila-Viyosa da 
Guerra dos Balaios, com ordens para 
serem soltos somente quando nao houver 
mais reuniao de rebeldes. Refere-se ao 
levante de Freixeiras, povoayao próxima 
de Granja. Os revoltosos do Maranhao e 
Piauí seentrincheiraram nas fronteiras do 
Ceará. As vilas de Sao Pedro de Ibiapina 
e Vila-Viyosa aderiram aos Balaios, sen
do derrotadas pelas tropas militares do 
Ceará com mais de 200 martes entre os 
revoltosos ( 1840). 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registros - Estante nº 40. 

CEl.15. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará- Oficios as Cama
ras Municipais 

Histórico: Documentayao recolhida ao 
Arquivo Público como parte do Fundo do 
Governo da Província do Ceará, nao in
cluída no conjunto nº CEl .2 - "Camaras 
Municipais". 

Datas-limite: 1846 a 1876. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Organizado em 07 volumes: 
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L81 (1846-1850), L82 (1851-1856), L83 
(1856-1862), L84 (1862-1869), L85 
(1869-1874), L86 (1874-1876), Ll09 
(1843-1846), Estante nº 40. Dimensoes: 
15,55m textuais. 

Conteúdo: Pedidos a Camara de Fortale
za para por em execu9ao a Lei Provincial 
nº 20 de 01/08/1843 que restabelece o ,. 
Diretório dos Indios. Reclama~ao a Ca-
mara de Vila-Vi9osa por ter desfrutado as 
rendas das terras tiradas aos índios sem 
realizar obras. Pedidos de informa9ao 
sobre terras de índios de Fortaleza. Pedí-,. 
do de indica9ao de Diretor de Indios a 
Camara de Milagres. Entrega de objetos 
de ouro, dinheiro e papéis pertencentes ao 
patrimonio de Messejana. 

,. 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

CEl.16. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará - Oficios aos En-, 
carregados da Catequese de Indios 
Histórico: Este conjunto teve origem 
quando o Ministério da Agricultura pas
sou a controlar a Reparti9ao Geral das 
Terras Públicas (1860) e a catequese dos 
índios. A medi9ao e demarca9ao das ter
ras passaram a ser feitas por J uízes Co
missários de Terras Públicas designados 
para a província pelo Ministério. 

Datas-limite: 1863 a 1876. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Organiza
do em 1 volume: L 163, Estante nº 40. 
Dimensoes: J 5,55m textuais. 

Conteúdo: A visos e instru96es do Minis
tério da Agricultura aos encarregados da 
demarca9ao das terras públicas em 
Baturité, Arronches e Almofala. Medi~ao 
e legitima9ao da posse da terra em antigos 
territórios indígenas de Maranguape e 
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Messejana. Pedido de moradores de 
Arronches de 500 ou 600 bra9as de terra 
para o patrimonio da Capela de Bom 
Jesus dos Aflitos. Nomea9ao do Diretor 
de Índios da "Cachorra-Morta", aldeia 
em Milagres (Cariri) dos índios Xocó. 
Persegui9ao aos índios aldeados, confli
tos com a polícia expedida para prender 
os índios. 

,. ' 

Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

Observa~oes: O livro Ll63 reúne tam
bém o registro dos ofícios dirigidos as 
juntas emancipadoras de escravos. 

CEl.17. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará- Oficios aos J uízes 
de Direito, Promotores, Chef es de Polí
cia, Delegados e Sub-delegados da Pro-

, . 
V1nc1a 

Histórico: Conjunto originado da docu
menta9ao expedida pelo Presidente da 
Província as diferentes instancias judiciá
rias, dando execu9ao a ordens emanadas 
do Governo Imperial, sobretudo no pe
ríodo de implanta9ao da Lei de Terras de 
1850 (1854-1858). 

Datas-limite: 1844 a 1887. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica. Organizado em 29 
volumes numerados, Estante nº 40. Di
mensoes: 15,55m textuais. 

Conteúdo: Medi9ao e demarca9ao de ter
ras de índios, invasoes e litígios em 
Baturité, Messejana, Pacatuba, ordens de 
apresenta9ao de títulos de terras nas ex
tintas aldeias (1860). Requerimentos de 
índios, queixas ao imperador contra arbi
trariedades em Messejana, representa9ao 
de índios de Vila-Vi9osa ao imperador 
contra prisao. O presidente da província 
pede providencias aos Juízes de paz e a 
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polícia, seguindo ordens do Ministério da 
Justi~a, a respeito de violencias contra os 
índios. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

Observa~0es: Documenta~ao localizada 
nos seguintes livros: L88 (1858-1859), 
L89 (1859-1860), L90 (1860-1861), L91 
(1862-1863), L94 ((1871-1876), L99 
(1852-1854), L103 (1857), L104 (1857-
1858) e Ll 10 (1866- 1871). 

CEl.18. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará - Oficios ao Minis
tério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas 

Histórico: Fundo proveniente do Gover
no da Província. Correspondencia dirigi
da ao Ministério da Agricultura, quando 
da passagem da política indigenista para 
o ambito daquele Ministério. 

Datas-limite: 1861 a 1876. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-

. za~ao: cronológica. Organizado em 02 
volumes: L144 (1861-1872) e L145 
( 1872-187 6), Estante nº 40. Dimensoes: 
15,5.5ril textuais. 

' '. • Conteúdo: Ofícios informando que nao 
há mais tribos selvagens no Ceará, as 
a)deias foram extintas e os índios confun
·didos na massa gera) da popula~ao, vi ven
do . do trabalho agrícola. Funda~ao da 
aldeia de MiJagres no )ocal denominado 
"Cacnorra-Morta", onde restaram 11 ín
dios Xocó, após ocorrencia de epidemia 
de cólera. Requerimentos de índios de 
Baturité, Messejana, Almofala, Arron
ches e Maranguape reclamando direitos 
as terras. Medi~ao e dernarca~ao de pro
priedades territoriais nesses lugares. Per
segui96es aos índios por parte de possei
ros. Queixas dos índios ao governo 
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imperial contra a violencia de que sao 
objeto. Pedidos de esclarecimento sobre 
catequese e civilizavao dos índios. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

CEl.19. Secretaria do Governo da 
Província do Ceará - Oficios ao Minis
tério da Justi~a 

Histórico: Conjunto proveniente do Go
verno da Província - correspondencia 
dirigida ao Ministério da J usti~a, incorpo
rada ao Arquivo do Estado quando de sua 
funda~ao em 1932. 

Datas-limite: 1843 a 1876. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Organizado em 05 
volumes: L132 (1843-1850), L133 
(1853-1857), L134 (1857-1859), L135 
(1865-1871) e L 136 (1871-1876), Estan
te nº 40. Dimensoes: 15,55m textuais. 

Conteúdo: Instru~oes aos promotores 
públicos de Aquiraz e Baturité para de
nunciar indivíduos que reduzirem a escra
vidao pessoas livres. Denúncia de bando 
de malfeitores no Ipu, que furtam crian9as 
para escravizá-las. Roubo de menor em 
Vi la-Vi~osa. Residencia de missionários 
capuchinhos na Província (1847). 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

CEl.20. Secretária do Governo da 
Província do Ceará-Registro Geral da 
Correspondencia 

Histórico: Documenta~ao proveniente 
da Presidencia da Província, incorporada 
ao Arquivo Público quando de sua funda- . 
~ao em 1932. 

Datas-li_'1ite: 1820 a 1888. Tratamento 
técnico::;organizado totalmente. Organi-
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za~ao: cronológica. Organizados em 17 
volumes, Estantes nº 40. Dimensoes: 
15,55m textuais. 

Conteúdo: Ofícios aos diretores de índios 
de Arronches, Soure, Monte-Mor-o-Ve
lho, Monte-Mor-o-Novo, Vila-Vi9osa, 
lbiapaba e Almofala: aluguel de índios 
para particulares, para o govemo, para 
trabalhar na agricultura, pesca e artes. 
Litígios sobre posses de terras, pedidos de 
rela9ao dos vadios. Deser9ao de índios 
das aldeias que estao sem lavouras, 
(1820). Oficio ao diretor geral dos índios 
pedindo presta9ao de contas de dinheiro 
recebido paracatequese de índios (1847). 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

Observa~oes: Documenta9ao localizada 
nos livros L179 (1847-1850), L181 
(1855-1857) e L190 (1820-1821). 

CEl.21. Secretária de Polícia da Pro
víncia do Ceará 

Histórico: A Secretaria de Polícia do 
Ceará foi criada em 31/01/1842. O con
junto é formado pelas seguintes séries: 
ofícios aPresidenciadaProvíncia, ofícios 
aos Delegados e Sub-Delegados de Polí
cia, correspondencia reservada, corres
pondencia a diversas autoridades, livro de 

• 
registros de crimes e réus, termos de fian-
9as-crimes e registro de relatórios. 

Datas-limite: 1842 a '1889. Tratamento 
Técnico: organizado totalmente. Orga
niza~o: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Organizado em 52 volumes 
numerados, Estante nº 40. Dimensoes: 
15,55m textuais. 

Conteúdo: Ofícios a Presidencia da Pro
víncia sobre prisao de individuo por ter 
espancado urna índia, prisao de rebeldes, 
incluindo um índio, que participaram de 
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tentativa de sedi9ao contra o governo ge
ral e provincial em t 842. Ataques de 
grupos de índios armados as terras de 
moradores de Messejana (1858). Ordem 
de prisao em Soure, de índio "baixo e 
grosso, nariz chato, rosto largo, cabelos 
estirados, barba nenhuma". 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice dos 
livros de registro - Estante nº 40 (índice 
datilografado em forma de listagem). 

CE2-ARQUIVO DA ARQUIDIO
CESE DE FORTALEZA 
Subordina~ao administrativa: Mitra 
Arquidiocesana de Fortaleza. 

Endere~o: Rua Sobral, sinº, Catedral -
Centro - 60.000 Fortaleza CE. Telefone: 
(085) 226-6503. 

Responsável: Antonio Ximenes Aragao 
(Arquivista). 

Atendimento ao público: sem restriyoes. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

CE2.1. Arquivo da Arquidiocese de 
Fortaleza 
Histórico: O arquivo foi iniciado em 
1864 coma cria9ao da Diocese de Forta
leza, desmembrada da Diocese de O linda. 
Reúne os livros de registros de todas 
paróquias de Fortaleza, desde 1737, 
quando foi (ormada a primeira paróquia 
do Ceará, Sao José de Ribamar de , 
Aquiraz. Econstituído por livros de regis-
tro de batizados, casamentos e óbitos. Os 
livros de tombo, contendo histórico das 
paróquias, estao localizados nas mesmas. 
A documenta~ao refere-se a 70 paróquias 
dos municípios de Aquiraz, Baturité, 
Beberibe, Canindé, Cascavel, Caucaia, 
Fortaleza, Maranguape, Pacatuba e Sao 
Gon9alo do Amarante. 
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Datas-limite: 173 7 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica, por tipo/ 
espécie documental. Organizado em li
vros, por paróquias, obedecendo a cro
nologia de suas funda~oes e ao tipo de 
documenta~ao. DimensOe.s: 40,00m tex
tuais. 

Conteúdo: Registros de batizados, casa
mentos e óbitos de índios. Sao mais rele
vantes os livros de Aquiraz (1737-1990), 
Parangaba ( 1768-1988), Messejana 
( 17 88-1988), Maranguape ( 1856-1984 ), 

·caucaia (1864-1981), Pacatuba (1870-
1985) e Beberibe (1884-1990). Mais de 
70% dos nascimentos e óbitos da paró
quiade Messejana, entre 1816e1838, sao 
de índios. A partir de 1840 a condi~ao de 
índio deixa de constar dos registros de 
óbitos. Em Aquiraz, entre 1805 e 1820, a 
maior parte dos óbitos é de mesti~os e 
negros, sendo pequeno o número de índi
os. Em Beberibe, mais da metade dos 
nascidos entre 1884 e 1887 é constituída 
de "pardos", nao se registrando nasci
mento de nenhum índio. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
datilografada contendo índices remissi
vos dos livros de batizados, casamentos e 
óbitos; Catálogo das paróquias, por regi
oes episcopais da Diocese de Fortaleza; 
Instituto Ceris, Anuário Católico do Bra
sil. 

Observa~oes: O Ceará possui 8 Dioceses 
no interior, onde se encontra o mesmo tipo 
de documenta~ao. Sao elas: Diocese de 
Sobral, Crato, Limoeiro, lguatu, Crateús, 
Quixadá, Itapipoca e Tianguá. 
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CE3 - ASSEMBLÉIA LEGISLA
TIVA DO ESTADO DO CEARÁ -
SETOR DE DOCUMENTA<;ÁO 
Subordina~ao administrativa: Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa. 

Endere~o: Av. Desembargador Moreira, 
2807 - Dionisio Torres - 60.179 Fortale
za CE. Telefone: (085) 272-5444 ramal 
296. Telex: 1157. 

Responsável: Francisca 1 yanilda de 
Brito Pinheiro (Coordenadora de Infor
ma9ao e Documenta9ao). 

Atendimento ao público: sem restri9oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 1 lh30 e das 
13h30 as 17h30. 

Cópias: micrográficas. 

CE3.l. Fundo Assembléia Legislativa 
do Ceará 
Histórico: A Assembléia Legislativa 
Provincial, criada pelo Ato Adicional de 
12/08/1834, foi instalada a 07/04/1835. 
Essa medida extinguiu o Conselho de 
Província que funcionou de 1829 a 1834 
e cuja documenta9ao faz parte do Fundo. 
Pelo Ato Adicional, a Assembléia Provin
cial passou a ser responsável pela legisla-
9ao sobre questoes indígenas no Ceará. 

Datas-limite: 1829 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Séries manuscritas e impres
sas: anais, atas, leis, resolu96es, posturas, 
projetos, pareceres, relatórios. Dimen
soes: 24,00m textuais e 35.000 micro
formas. 

. Conteúdo: Séries originais das leis, atas 
e anais da Assembléia Provincial. Extin
~ao das vilas e lugares de índios. Anexa-
9ao de Soure e Arronches a Freguesia da 
capital. Anexa9ao de Monte-Mor-o-Ve-
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lho a Freguesia de Aquiraz. Posturas da 
Camara Municipal de Messejana. 
Extinc;ao da cobranc;a ~e foro de casas e 
sítios em conformidade com o extinto 
Diretório. Arrematac;ao de bens que eram 
pertencentes aos jesuítas. Relatórios so
bre a seguranc;a pública da província, 
assassinatos e rixas nas classes popula
res, assaltos por séquitos de homens ar
mados que percorriam a província. 

Instrumentos de pesquisa: Atas e Anais 
da Assembléia Legislativa do Estado do 
Ceará em microformas, catálogo geral, 2 
vols., Fortaleza, 1989. 
Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. Microfilmes 
também se encontram na Secretaria de 
Cultura do Estado. 

Observa~oes: Existem colec;oes impres
sas de leis no Arquivo Público do Estado 
( 1835-1861 ). A colec;ao completa micro
filmada dos relatórios dos Presidentes da 
Província (1836-1889) e Govemadores 
do Estado ( 1890-1930) encentra-se no 
Núcleo de Microfilmagem da Secretaria 
de Cultura do Estado do Ceará. 

CE4 - BIBLIOTECA PÚBLICA 
GOVERNADOR MENEZES PI
MENTEL 
Subordina~ao administrativa: Secre
taria de Cultura, Turismo e Desporto do 
Estado do Ceará. 

Endere~o: Av. Castelo Branco, 255 -
Centro - 60.01 O Fortaleza CE. Telefone: 
(085) 231-3155. 
Responsável: Marta Maria Candido 
Lopes (Diretora). 
Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 2lh. 
Cópias: eletrostáticas. 
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CE4.1. Setor de Obras Raras 
Histórico: A Biblioteca Pública foi fun
dada em 25/03/1867. O Setor de Obras 
Raras foi criada em 1977, após a doac;ao 
do acervo de Thomás Pompeu de Souza 
Brasil. Em 1975 passou a funcionar no 
atual prédio próprio. 
Datas-limite: 2º quartel do século XIX ao 
2º quartel do XX. 
Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: temática, ono
mástica. Dimensoes: 1 O,OOm textuais. 
Conteúdo: Colec;ao das leis provinciais e 
dos relatórios dos Presidentes da Provín
cia. Destaca-se o período de 1836, data de 
instalac;ao da Assembléia Provincial, até 
1865, quando as questoes indígenas eram 
objeto de maior atenc;ao dos governantes, 
notadamente no que se refere a adminis
trac;ao das vilas e Jugares de índios e a 
regulamentac;ao das suas terras. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
obras raras da Biblioteca Pública Go
vernador Menezes Pimentel, Fortaleza, , 
1982; Indice Geral de consulta das leis 
prov1nc1a1s. 
Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. Microfilmes dos 
Relatórios dos· Presidentes da Província 
estao no Setor de Microfilmagem da Se
cretaria de Cultura. 

CE4.2. Cole~ao de Jornais Cearenses 

Histórico: A microfilmagem de jornais 
do século XIX e deste século é feíta por 
ordem de chegada das colec;oes ao arqui
vo. Compreende jornais do interior e da 
capital, com urna série especial dos Jor
nais de Sobral. As colec;oes nao estao 
completas, o processo de microfilmagem 
acha-se em andamento. 
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Datas-limite: 1846 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: cronológica, onomástica, por 
tipo/espécie documental. Organizado em 
314 ro1os de microfilmes, numerados e 
indexados. Dimensoes: 340.000 micro
formas. 

Conteúdo: O jornal O Cearense, a partir 
' de 1846, traz notícias sobre as vilas de 
índios de Arronches (Caucaia) e Messe
jana. Denúncias de escraviza<;ao de índi
os, notícias de ordens de prisao dadas pelo 
governo da província a individuo acusado 
de escravizar e vender um índio. Fala do ,, 
Diretor Geral dos Indios na ocasiao em 
que passou mostra aos índios de Arron
ches e Maranguape (1847). Felicita<;ao 
dos maiorais comandantes dos índios das 
famílias Arco-Verde, Algodao e Acayaba ,, 
ao Diretor Gera1 dos Indios, em Maran-
guape. . ,, 
Instrumentos de pesquisa: Indices e ca-
tálogos dos microfilmes; Joao Baptista 
Perdigao de Oliveira, Catálogo dos 
jornaes, revistas e outras publicafoes 
periódicas do Ceará, 1824-1904, Forta
leza, Typ. Guaran y, 1905; Guilherme 
Studart (Barao de Studart), Catálogo dos 
jornais de pequeno. e grande formato 
publicados no Ceará, Fortaleza, Typ. 
Studart, 1896. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

CE4.3. Atas e Anais da Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará 
Histórico: Este fundo pertence a Assem
bléia Legislativa do Ceará, tendo sido 
microfilmado totalmente o período pro
vincial (1829-1889) e parcialmente o pe
ríodo republicano (1889-1950). 

Datas-limite: 1829 a 1950. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga-
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niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Organizado em 35 rolos de 
microfilmes, numerados e indexados. Di
mensoes: 35.000 microformas. 

Conteúdo: Atas e anais da Assembléia 
Provincial contendo legisla9ao sobre 
extin9ao das vitas de índios, posturas das 
camaras municipais, cobran<;a de afora
mentos, relatórios sobre a seguran9a pú
blica da província. 

Instrumentos de pesquisa: Atas e Anais 
da Assembléia Legislativa do Estado do 
Ceará em microformas, catálogo geral, 2 
vols., Fortaleza, 1989. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. Os microfilmes 
também se acham na Assembléia 
Legislativa do Estado. 

CES - CEMITÉRIO SAO JOAO 
BATISTA 
Subordina~ao administrativa: Santa 
Casa de Misericórdia de Fortaleza. 

Endere-.;o: Rua Padre Mororó sinº - Cen
tro - 60.015 Fortaleza CE. Telefone: 
(085) 231-8415. 

Responsável: Antonio Walter Aragao 
(Supervisor). _ 

Atendimento ao público: exige-se auto
riza<;ao. Horário: 2ª a 6ª, 7h30 as l 7h30. 

Cópias: dati lográficas. 

CE5.1. Livros de Sepulturas 

Histórico: O c.emitério foi fundado em 
1877 pe~a Santa Casa de Misericórdia, 
após_)a ~xtin<;ao do Cemitério de Coroatá 
que furicionou de 1861 a meados de 1877. 

Datas-limite: 1877 a 195 5. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza-.;ao: cronológica. organizado em 31 
livros encadernados. Dimens0es: 2,00m 
textuais. 
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Conteúdo: Até o livro de 1931 os sepul
tamentos sao registrados pela "qualida
de" ou "cor" do individuo: branco, pardo 
ou preto. Os livros incluem um mapa 
anual com o nome do falecido, qualidade, 
idade, estado, causa do falecimento, lugar 
de enterramento, quadra, catacumba, na
cionalidade. No livro de 1877-1878 as 
qualidades encontradas sao brancos, par
dos e pretos, com cerca de 80% de pardos. 
Atualmente, os registros sao feitos em 
pastas com o nome, número do registro, 
idade, data, horário, funerária, terreno, 
plano, quadra, lote, responsável, endere
~o e telefone. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: por nao estar total
mente organizado e devido ,ao estado de 
conserva9ao. 

" CE6 - INSTITUTO DO CEARA 
Endere~o: Av. Barao do Rio Branco, 
1594 - Centro - 60.000 Fortaleza CE. 
Telefone: (085) 231-6152. 

Responsável: Geraldo da Silva Nobre 
(Presidente). · 

Atendimento ao público: sem restri9oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 13h as 16h30. 

Cópias: eletrostáticas. 

CE6.1. Cole~ao Studart 

Histórico: O Instituto do Ceará foi fun
dado em 04/03/1887, sob a lideran9a de 
Guilherme Studart, reunindo estudiosos 
cearenses como Paulino Nogueira, Joa
quim de Oliveira Catunda, Antonio Be
zerra de · Menezes e J oao Perdigao de 
Oliveira. A Cole9ao Studart foi recolhida 
em cartórios, cole9oes particulares, ar
quivos e bibliotecas do Brasil, Portugal, 
Espanha, Inglaterra, Fran9a, Holanda e 
Itália. Em 1892 compreendia 1.333 
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documentos, continuando a ser acrescida 
até a morte do Barao de Studart, em 1938. 
Grande parte da cole9ao foi extraviada, 
restando hoje apenas 08 volumes de docu
mentos, perfazendo aproximadamente 
2500 páginas. 

Datas-limite: 1603 a 1938. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, onomásti
ca. Dimensoes: 0,80m textuais. 

Conteúdo: Documentos do tempo de 
Diogo Botelho relativos ao Ceará (1603-
1607). Documentos para a história do 
Brasil, especialmente a do Ceará (1603-
1699), documentos para a história de 
Martim Soares Moreno ( 1612-1648), do
cumentos sobre o mestre de campo 
Moraes Navarro, perseguidor dos índios 
Paiaku ( 1700-1706), documentos sobre 
os índios do Maranhao ( 1648), documen
tos sobre os índios da Serra da Ibiapaba 
( 1720), ordens para a cria9ao das vilas e 
vigararias dos índios (1758-1759), docu
mentos sobre prisoes de índios, 
assalariamento, aldeamentos, "guerras 
justas" e pareceres do Conselho Ultrama
rino, nos séculos XVII e XVIII. 
Documentos sobre a Igreja de Nossa Se
nhora da Concei9ao dos Tremembés 
(1758), documentos sobre Iiberdade e 
cativeiro dos índios, carta do Bispo José 
Joaquim de Azeredo Coutinho sobre os 
índios da capitanía, documento sobre trá
fico de índios no govemo de Azevedo de 
Montaury (1782-1789) e outros docu
mentos. 

Instrumentos de pesquisa: Relarao dos 
manuscritos originais e cópia sobre a 
História do Ceará que constituem a co
lefdO Dr. G. Studart, Lisboa, Tip. do 
Recreio, 1892; José Honório Rodrigues, 

; 

Indice anotado da Revista do Instituto do 
Ceará (do tomo I ao LXVIII), Fortaleza, 



54 

Imprensa Universitária do Ceará, J 959; 
Maria da Concei9ao Souza, Índice 
temático anotado da Revista do Instituto 
do Ceará (tomos I a C e especiais), 
Fortaleza, Edi~6es IOCE, 1988. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza9ao. 

Observa~0es: A maior parte da Cole9ao 
Studart encontra-se pub] icada na Revista 
do Instituto do Ceará. 

CE6.2. Revista do Instituto do Ceará 

Histórico: Revista editada desde 1887, 
primeiro trimestralmente e hoje anual
mente. Até 1928 (vol. 42) foi dirigida pelo 
Barao de Studart, dando primazia a divul
ga9ao de fontes e edi9ao de documentos 
para a História do Ceará, dos séculos 
XVII, XVIII e XIX. Em 1959 foi publica
do o "índice anotado" de José Honório 
Rodrigues, contendo umaanálise detalha
da da contribui9ao da revista para a histó
ria regional. Sua vasta produ9ao compre
ende a publica9ao de documentos, 
monografias, ensaios, cronologías, bio
grafiase bíbliografias. 

Datas-limite: 1887 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Dimen
soes: 102 vols. impressos. 

Conteúdo: Séries de documentos da Co
Ie9ao Studart, memórías descritivas da 
capitanía, iniciando com a "Rela9ao do 
Maranhao" do jesuíta Luís Figueira 
(1608), primeirocontato dosjesuítas com 
os índíos do Ceará. "Descri~ao sobre os 
costumes dos Tapuias", de Elias Herck
man ( 1640) e "Diário da Expedi9ao de 
Mathias Beck ao Ceará em 1649", sobre 
o período de ocupa~ao holandesa no Cea-

. rá. Memórias do inicio do século XIX, de 
Joao da Silva Feijó, Barba Alarde de 
Menezes e Antonio José da Silva Paulet. 
Estatísticas de popula~ao nos séculos 
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XVIII e XIX. "Datas e fatos para a histó
ria do Ceará", contendo edi9ao cronoló
gica de documentos, organizada e comen
tada pelo Barao de Studart. Transcric;ao 
de datas de sesmarias. Documentos sobre 
a expedi9ao científica de 1859 ao Ceará, 
chefiada por Gon9alves Dias, respon
sável pela se9ao etnográfica. 

Instrumentos de pesquisa: José Honório 
Rodrigues, Índice anotado da Revista do 
Instituto do Ceará (do tomo I ao LXVIII), 
Fortaleza, Imprensa Universitária do Ce
ará, 1959; Maria da Conceic;ao Souza, 
Índice temático anotado da Revista do 
Instituto do Ceará (tomos I a Ce especi
ais), Fortaleza, Edi96es IOCE, 1988. 

CE7 - IRMANDADE BENEFI
CENTE DA SANTA DE MISERI-,, 
CORDIA DE FORTALEZA 
Endere~o: Rua Barao do Rio Branco nº 
20- Centro - 60.025 Fortaleza CE. Te
lefone: (085) 231-6226. 

Responsável: Audizio Mosca de Carva
lho (Provedor). 

Atendimento ao público: necessita auto
rizac;ao. Horário: mediante consulta. 

Cópias: eletrostáticas. 

CE7.1. Arquivo da Irmandade Be
neficente da Santa Casa de Mise
ricórdia de Fortaleza 

Histórico: A Santa Casa de Misericórdia 
teve inícío em 14/03/1861. A construc;ao 
do hospital foi principiada em 1847, com 
esmolas remetidas para as vítim4s da seca 
de 1845, O arquivo foi criado em 1961. 
Os livros antigos foram desmembrados 
do Arqu i vo Geral para a Sala do Provedor 
da Santa Casa, constituindo o presente 
Fundo. 
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Datas-limite: 1861 a 1970. Tratamento 
técnico: identificado. Organizac;ao: cro
nológica, por tipo/espécie documental. 
Os livros estao misturados e arquivados 
desorganizadamente num móvel de a90, 
num total de 39 livros. Dimens0es: 1,50m 
textuais. 

Conteúdo: O acervo é formado por 23 
livros de atas das sessoes da mesa admi
nistrativa (1870-1970), livro de juramen
to dos membros da mesa administrativa 
(1861-1940), registro da corresponden
cia com o Govemo da Província ( 1883-
1889), correspondencia expedida e rece
bida (1861-1863/1922-1928), atas de 
inaugura~oes (1877-1972), registro de tí
tulos (1861-1891), relatórios (1878-
1887), patrimonio, assentamentos, con
tratos, termos, atas do corpo médico, livro 
de sepultamentos e outros documentos. 
Os livros de sepultamentos do Cemitério 
de Coroatá (1861-1877), trazem mapas 
de sepultamentos de índios, brancos, mu
latos, negros e pardos, com nome, data, 
idade, estado civil e causa de falecimento. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observac;oes: Organizamos o arquivo 
por ordem cronológica e tipo de documen
ta9ao e fizemos um índice, que foi entre
gue ao responsável pelo arquivo. 

CES- MUSEU ARTHURRAMOS 
; 

- CASA DE JOSE DE ALENCAR 
Subordinac;ao administrativa: Univer
sidade Federal do Ceará. 

Enderec;o: Av. Perimetral sinº -
Messejana - 60.000 Fortaleza CE. Tele
fone: (085) 229-1998. 

Responsável: Romeu Cysne Prado (Di
retor). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 7h. 
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Cópias: nao podem ser obtidas cópias a 
partir da infraestrutura existente. 

CES.1. Museo Arthur Ramos 

Histórico: O Museu abriga a cole9ao de 
objetos afro-brasileiros Arthur Ramos, as 
cole96es de rendas Luiza Ramos e parte 
da cole9ao de artefatos indígenas Dias da 
Rocha. A Cole9ao Días da Rocha foi 
trazida por Thomás Pompeu Sobrinho 
para o antigo Instituto de Antropología da 
Universidade Federal do Ceará, fundado 
em 1957 e incorporado em 1968 ao De
partamento de Ciencias Sociais. O acervo 
do Museu foi organizado pela historiado
ra Valdelice Girao, ex-supervisora do 
museu. 

Datas-limite: Nao identificadas. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organizac;ao: por tipo/espécie documen
tal e por pe9a. Dimens0es: 1.200 pe9as. 

Conteúdo: Fichas de registro de pe9as de 
ceramica indígena e machados de pedra 
encontrados em diversas localidades do 
estado. 

Instrumentos de pesquisa: Hitoshi 
Nomura, "Um Grande Naturalista 
Cearense: Francisco Días da Rocha" Re
vista do Instituto do Ceará, t. 79, 1965, 
pp. 223-49. 

; 

CE9 - MUSEU HISTORICO E 
; ; 

ANTROPOLOGICO DO CEARA 
Subordinac;ao administrativa: Se
cretaria de Cultura, Turismo e Desporto 
do Estado do Ceará. 

Enderec;o: Rua Sao Paulo, 51- Centro -
60.000 Fortaleza CE. Telefone: (085) 
251-1502. 

Responsável: Secretário de Cultura. 

Atendimento ao público: fechado ao 
público temporariamente. 
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Cópias: nao podem ser obtidas cópias a 
partir da infraestrutura existente. 

Observa.;oes gerais: O museu está tem
porariamente fechado ao público, por 
motivo de mudan9a de prédio. Muitas 
pe9as f oram destruí das e o u tras se extra-. 
v1aram. 

CE9.1. Museu Histórico e Antro
pológico do Ceará 
Histórico: O Museu foi criado com o 
Arquivo Público do Estado, em 1932, 
vinculado ao Instituto do Ceará. Foi reor
ganizado em 1953 pelo historiador Rai
mundo Girao. Na gestao de Pompeu So
brinho, o Instituto adquiriu o acervo do 
Museu Dias da Rocha ( 1958) e a cole9ao 
do Instituto de Educa9ao Justiniano de 
Serpa. Com a cria9ao do Instituto de 
Antropologia (1957), urna parte do acer
vo foi incorporado ao Museu Arthur Ra
mos. A maior parte das cole9óes indíge
nas, incluindo a de Pompeu Sobrinho, 
permaneceram no Museu Histórico e 
Antropológico, incorporado ao Govemo 
do Estado em 1966. 

Datas-limite: Nao identificadas. Trata
mento técnico: organizado parcialmente. 
Organiza~ao: por tipo/espécie documen
tal. Dimensoes: Cerca de 3.000 pe9as 
com fichas descritivas. 

Conteúdo: A Cole9ao Días da Rocha 
abrange raspadeiras, machados de pedra, 
ceramica, urnas funerárias, iga9abas, pi
lóes de pedra, vasos, cachimbos de barro, 
remos, tembetás, amuletos de pedra. A 
Cole9ao Pompeu Sobrinho inclui frag
mentos de ossos, arcos, flechas, tanga 
marajoara, adornos, setas de pedra, leque, 
pulseiras, colares, contas, bordunas, pe-
9as líticas. 

Instrumentos de pesquisa: índice das 
pe9as em fichas descritivas; Boletins e 
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catálogos de 1960, 1972, 1976, 1982 e 
1987. 

, 
CElO-NUCLEODEDOCUMEN-
TA<;AO CULTURAL (NUDOC) 
DA UNI.VERSIDADE FEDERAL , 
DOCEARA 
Subordina~ao administrativa: De
partamento de Ciencias Sociais e Filoso
fía da UFC. 

Endere~o: Av. da Universidade, 2762-
Benfica - 60.000 Fortaleza CE. Telefo
ne: (085) 243-6058. 

Responsável: Francisca Simao de Souza 
( Coordenadora). 

Atendimento ao público: sem restri9óes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 14h 
as 18h. 

Cópias: nao podem ser obtidas cópias a 
partir da infraestrutura existente. 

CEl0.1. Cole~ao Ceará do Arquivo Ul
tramarino de Lisboa-Portugal 

Histórico: Acervo de microfilmes prove
niente da Cole~ao Ceará do Arquivo Ul
tramarino de Lisboa, copiados a partir de 
1986 pelo Professor Donas de Sá Pessoa. 
A Cole9ao Ceará é formada por 1369 
documentos, organizados em 21 caixas, 
dos quais cerca de metade estao 
microfilmados e depositados no NUDOC, 
órgao vinculado ao Departamento de Ci
encias Sociais e Filosofia da UFC. A 
cole9ao completa abrange o período de 
1618 a 1856. 

Datas-limite: 1618 a 1801. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensóes: 16.000 
microformas. 

Conteúdo: Disputas entre jesuítas e colo
nos sobre a situa9ao dos índios, provisoes 
sobre a liberdade dos índios, requerimen
to dos índios da Serra .da Ibiapaba para 
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alargar suas terras (1720). Violéncias e 
"Guerras Injustas" contra os índios, ocu
pa~ao de suas terras por colonos, situa9ao 
dos índios aldeados tiranizados pelos di
retores das vilas ( 1786), tráfico e comér
cio de índios, venda de 41 crian9as índias 
(1787). Decadéncia das vilas de índios. 

Instrumentos de pesquisa: "Inventário 
da documenta9ao manuscrita relativa ao 
Ceará", organizado por Maria Célia de 
Araújo Guabiraba, Lisboa, 1976. (OBS: 
O NUDOC nao possui cópia desse catá
logo, localizado no Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa). 
Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 
Restri~oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 

CEll -NÚCLEO DE MICROFIL
MAGEM DA SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO E DES-, 
PORTO DO CEARA 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria de Cultura, Turismo e Desporto 
do Ceará. 

Endere~o: Av. Castelo Branco, 255 -
Centro - 60. O 1 O Fortaleza CE. Telefone: 
(085) 231-3155 ramal 24. 
Responsável: Walda Mota Weyne (Co
ordenadora). 

Atendimento ao público: sem restri9óes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 14h 
as 18h. 
Cópias: nao podem ser obtidas cópias a 
partir da infrae~trutura existente. 

CEll.1. Relatórios dos Presidentes da 
Província e do Estado do Ceará 

Histórico: Séries impressas dos relatóri
os e falas dos Presidentes da Província 

57 

(1836-1889) e do Estado (1890-1930). 
Até 1850 os relatórios sao anuais, depois 
passam a ser semestrais. A partir da dé
cada de 1860 encontram-se anexados os 
relatórios dos Secretários de Polícia, Se
cretarias do Govemo, Engenheiros de 
Obras Públicas, Diretores do Liceu e ou
tras autoridades. 

Datas-limite: 1836 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. organizado em 12 rolos de 
microfilmes, numerados e indexados. Di
mensoes: 12.000 microformas. 
Conteúdo: Recomenda9ao de res
tabelecimento do extinto Diretório dos , 
Indios para enfrentar a falta de mao-de-
obra na agricultura e obras públicas 
(1838-1843), tentativas de reorganiza9ao 
das aldeias para evitar dispersao dos índi
os de Jardim Almofala, Baturité, Monte
Mor, Cascavel, Messejana, Soure, 
Arronches e Vila-Vi9osa. Rebeliao arma
da em Vila-Vi~osa (1841). Mapas de va
cina9ao especificando a "qualidade": 
brancos, pardos, índios, pretos e cafuzos 
( 1841-1850). Conflitos com índios Xocó 
em Jardim (1843). Lei nº 293 de 01/08/ , 
1843 restabelecendo o Diretório dos Indi-
os na Província. Mapa estatístico da po
pula~ao da província por ra~as: brancos, 

• pardos, pretos e índios (1861). Relatório 
sobre extin~ao dos aldeamentos e de dife
rentes grupos indígenas da província 
(1863). 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice em 
fase de organiza9ao, conforme indexa~ao 
feita pela Biblioteca Nacional; Catálogo 
de obras raras da Biblioteca Pública 
Governador Menezes Pimentel, Fortale
za, Secretaria de Cultura e Desporto, 
1982. 
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DFl - CONSELHO INDIGENIS-, 
TA MISSIONARIO - SECRETA-
RIADO NACIONAL DO CIMI 

; 

Subordina~ao Administrativa: Orgao 
anexo a Conferencia Nacional dos Bis pos 
do Brasil - CNBB 

Endere~o: Setor de Diversoes Sul, Edifí
cio Venancio III, 3º Andar - 70.084 
Brasília DF. Telefone: (061) 225-9457. 
Telex: 614293. Fax: (061) 225-9401. 

Responsável: Marta Maria do Amaral 
Azevedo (Coordenadora do Setor de 
Documenta~ao do Secretariado Nacional 
do CIMI) 

Atendimento ao público: necessita auto
riza~ao. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

DFl.1. Setor de Documenta~ao do Se
cretariado Nacional do CIMI 
Histórico: O conjunto come~ou a se for
mar com o início do CIMI, em 1972, 
abrigando documentos de missionários e 
indigenistas. 

Datas-limite: 1970a1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: Sao cerca de 14.000 
documentos. 

Conteúdo: Além do acervo de Iivros so
bre a questao indígena e sobre a evan
geliza~ao e pastoral indigenista, o Setor 

de Documenta~ao possui recortes de jor
nais brasileiros, organizados cronologi
camente desde a década de 1960, tratando 
de assuntos relacionados com todos os 
grupos indígenas entre os quais o CIMI 
atua; textos nao publicados de várias es
pécies, classificados de acordo com temas 
específicos; mapas das áreas indígenas, 
organizados por regiao. Há, também, 
urna boa cole~ao de periódicos brasilei
ros, latino-americanos, europeus e norte
americanos, referentes a temas ligados ao 
indigenismo. 

Instrumentos de pesquisa: Listagens 
dos livros por assunto, autor· e título; 
Listagens dos periódicos por artigo, as
sunto a autor. A documenta~ao encontra
se em fase de cataloga~ao e informa
tiza~ao. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza~ao. 

Observa~oes: Para pesquisar no arquivo 
de textos e documentos nao publicados, é 
necessário urna carta da institui~ao a qual 
pertence o pesquisador, para a devida 
autoriza~ao por parte do Secretário Exe
cutivo do CIMI. 

DF2 - FUNDA<;AO NACIONAL , 
DO INDIO - FUNAI 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério da Justi~a 
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EnHere~o: SEUP 702 Sul - Edifício Lex 
1 ºAndar - 70.390-025 Brasília DF. Te
lefonei'{061) 321-8884 ramal 68. Telex: 
1019174. Fax: (061) 226-8782. 
Responsável: Luiz Otávio Pinheiro da 
Cunha (Chef e do Departamento de Docu
mentac;ao ). 

Atendimento ao público: sem restric;6es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 18h. 
Cópias: eletrostáticas. 
Observa~oes gerais: Além da documen
tac;ao produzida e recebida pelo próprio 
órgao, a FUNAI detém sob sua guarda 
documentos do extinto Servic;o de Prote-, 
c;ao ao Indio (SPI), que estao identificados 
e com urna parcela microfilmada. Tam
bém conta com pequena quantidade dos 
documentos do Conselho Nacional de 
Protec;ao ao Índio (CNPI) e Parque Naci
onal do Xingu. No transcorrer das ativi
dades do arquivo, o órgao também rece
beu a documentac;ao sob guarda do 
MIRAD, com referencia especificamente 
sobre a questao indígena. Na medida do 
possível é permitido o acesso do público 
em geral a toda essa documentac;ao. 

DF2.1. Série Administra~ao 
, 

Histórico: A Fundac;ao Nacional do In-
dio (FUNAI) foi instituída através da Lei 
nº 5371 de 05/12/1967, tendo como fina
lidade básica o estabelecimento e cumpri
mento de urna política indigenista no am
bito nacional. Por nao ter urna política 
própria, que normatizasse as atividades 
de arquivo e a circulac;ao de informac;ao 
no órgao, é que se propos a criac;ao de urna 
unidade responsável pelas atividades de 
documentac;ao da FUNAI em 17 /02/ 
1987. O acervo da FUN Al é resultado da 
coleta, doac;ao e recolhimento de docu
mentos que se encontravam fragmentados 
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por todo o país. A FUNAI tem atualmente 
a seguinte estrutura: órgaos colegiados 
( conselhos ), órgaos de assistencia direta e 
imediata ao Presidente (no que se refere as 
atividades meio e fim), órgaos seccionais 
(concementes as atividades meio como 
auditoria, procuradoria, administrac;ao, 
documentac;ao, orc;amento, moderniza
c;ao administrativa, recursos humanos, 
infra-estrutura, contabilidade, financ;as, 
servic;os gerais e pessoal), órgaos especí
ficos (concernentes as atividades fins 
como assistencia, saúde, educac;ao, patri
monio indígena e meio ambiente, índios 
isolados e assuntos fundiários). Conta 
ainda com os órgaos regionais que sao as 
administrac;6es executivas regionais e os 
pastos indígenas, além do órgao deseen-, 
tralizado que é o Museu do Indio. O 
acervo como um todo ainda tem muitos 
documentos, em suportes diversos, que se 
encontram em fase de tratamento técnico. 
Datas-limite: 1967 ao presente. Trata
mento técnico: identificado. Dimensoes: 
28,00m textuais. 
Conteúdo: Esta série contém documen
tos referente ao gerenciamento da institui
c;ao na área de pessoal, material, financ;as, 
patrimonio, comunicac;ao e servic;os ge
rais. Está dividida em seis subséries: Pes
soal e Recursos Humanos (RH), Orc;a
mento e Financ;as (OF), Contabilidade 
(CB), Material e Patrimonio (MP), Servic;os 
Gerais (SG) e Comunicac;ao Social (CS). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.2. Série A~ao Fundiária 
Histórico: ver DF2.1. 
Datas-limite: 1967 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 27 ,02m 
textuais. 
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Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a localiza9ao, interdi9ao, 
identifica9ao, delimita9ao, demarca9ao, 
homologa9ao, regulariza9ao e fiscaliza-
9ao de áreas indígenas, além de reassen
tamento e indeniza9ao: Está dividida em 
tres subséries: ldentifica9ao, Demarca-
9ao e Regulariza9ao. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.3. Série Assistencia Indígena 

Histórico: ver DF2. l. 

Datas-limite: 1969 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 3,92m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a ado9ao de índios, denún
cias, delitos, laudos antropológicos e psi
cológicos, aposentadoria, doa9oes, auxí
lio e passagens, alimenta9ao, casamento, 
registro de nascimento, reivindica9oes de 
lideran9as indígenas no tocante aos índios 
e as comunidades indígenas ainda nao 
integradas. Está dividida em cinco sub
séries: Jurídica (JR), Psicológica (PS), 
Assisténcia Social (SC) e Denúncias e 
Reivindica90es de lideran9as indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 
' 

DF2.4. Série Atividades Produtivas 

Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: 1970 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 1 l ,34m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a orienta9ao para aplica9ao 
de técnicas e recursos para auto sustenta-
9ao (subsistencia e excedente) em áreas 
indígenas, além de apoio e incentivo para 
produ9ao artesanal, infra-estrutura e 
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equipamentos. Está dividida em cinco 
subséries: Pecuária (PE), Extrativismo 
(EX), Pequenas Indústrias (PI), Produ9ao 
Artesanal (PA) e Equipamentos (EQ). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.S. Série A valia~ao Indigenista 

Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: 1969 a 1987. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 6,02m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a inf orma9oes pertinentes 
aos trabalhos de avalia9ao indigenista no 

~ 

campo sócio-cultural. E composta por 
relatos referentes as atividades fim da 
FUNAI. 

Instrumentos de pesquisa: lnventário. 

DF2.6. Série Educa~ao 

Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: 1971 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 9,80m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a planejamento educacio
nal, supervisao e regulariza9ao escolar, 
polícia nacional de educa9ao escolar indí
gena, regulamentos, literatura religiosa 
indígena e para o índio, gramática peda
gógica, programa bilíngue, material didá-

, tico, pedagógico e cursos. Está dividida 
em quatro subséries: Material Didático 
(MD), Administra9ao Escolar (AD), As
sistencia Educacional (AE) e Equipamen
tos (EQ). Sao projetos, estudos, parece
res, relatórios, dossies, currículos, 
planos, propostas, manuais, informa9ao, 

' . . programas, minutas, reg1mentos e corres-
pondencia. 
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Instrumentos de pesquisa: Inventário. Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.7. Série Entidades de Classe DF2.10. Série Meio Ambiente 
Histórico: ver DF2. l. Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: século XX. Tratamento Datas-limite: 197 5 a 1989. Tratamento 
técnico: identificado. 
14,00m textuais. 

Dimensoes: técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 3,36m 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a assuntos de associa9oes e 
sindicatos que estejam diretamente relaci
onados ao órgao. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.8. Série Estudos e Pesquisas 
Histórico: ver DF2. l. 
Datas-limite: 1968 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 23,65m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a autoriza9ao de ingresso 
em área indígena, relatos sobre visitas as 
comunidades, estudos e pesquisas de 
campo nas áreas, abrangendo lingüística, 
etnología, atuac;ao missionária, indige
nismo e outros. Está dividida em duas 
subséries: Pesquisa (PQ) e Estudos (ES). 

Instrumentos d.e pesquisa: lnventário. 
, 

DF2.9. Série Indios !solados 
Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: 1969 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 4,76m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a relatos e estudos sobre 
grupos contatados e nao contatados; ati
vidades de frentes de atrac;ao, regulamen
ta9ao para atuac;ao em área indígena vi
sando a protec;ao dos grupos isolados 
antes, durante e após o contato. 

textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes relatos de atividades de 
meio ambiente em áreas indígenas e siste-

' mática adotada pela FUNAI e por pesqui
sadores. Está di vi di da em cinco subséries: 
Recursos Naturais Nao-Renováveis 
(NR), Recursos Naturais Renováveis 
(RR), Prote~ao de Reservas (PR), Estra
das (ES) e Hidrelétricas, Barragens e 
Rede de Transmissao (HB). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.11. Série Política e Planejamento 
Histórico: ver DF2.1. 

Datas-limite: 1967 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 61,83m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes ao estabelecimento de nor
mas, diretrizes, políticas e avalia9ao das 
atividades do órgao. Está dividida em 
nove subséries: Direito Indígena (DI), , 
Entidades Indigenistas de Apoio ao Indio 
(El), Encontros (EC), Conselhos (CO), 
Estatutos, Regimentos e Atos Delibera
tivos e Normativos (NO), Política, Dire
trizes, Planos Gerais e Específicos (PD), 
Modemizac;ao Administrativa (MA), 
Atos de Pacto e Ajuste (PA) e A valiac;ao 
e Planejamento (AP). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 
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DF2.12. Série Projetos Especiais 

Histórico: ver DF2.1 . 

Datas-limite: 1975 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 6,30m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a propostas e programa9ao 
dos diversos projetos especiais de assis
tencia as comunidades indígenas. Está 
dividida em sete subséries: Programa 
Cal ha Norte, PLANV ASF, PMACI, Pro-

" jeto Carajás, PADD, POLAMAZONIA e 
POLONOROESTE, ou BR364. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF2.13. Série Saúde 

llistórico: ver DF2.1 . 

Datas-limite: 1968 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 8,68m 
textuais. 

Conteúdo: Esta série contém documen
tos referentes a política e diretrizes de 
saúde, planos de trabalho, vigilancia sani
tária, investiga9ao epidemiológica e atua-
9ao conjunta com entidades de apoio ao 
índio. Está dividida em duas subséries: 
Assistencia Médica Sanitária (AS) e Con
trole de Doen9a (CD). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário. 

DF3 - INSTITUTO ANTHROPOS 
DO BRASIL 

Subordinac;ao Administrativa: Congre
ga9ao do Verbo Divino 

Enderec;o: Avenida L/2 Norte, Quadra 
609 D - Asa Norte - 70.865 Brasília DF. 
Telefone: (061) 272-1916 e 273-4458. 
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Responsável: Padre José Vicente César 
(Diretor) 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 18h. 

Cópias: nao consta 

DF3.1. Recortes sobre Assuntos Indí
genas 

Histórico: Vinculado ao Instituto 
Anthropos Internacional, com sede na 
Alemanha, o Museu Etnográfico e Bibli
oteca do Instituto Anthropos do Brasil foi 
instalado em Brasília em 1972, dedican
do-se ao estudo da etnologia, arqueo logia 
e estética indígena. O rico acervo de cul
tura material abriga pe9as de diversas 
regioes do país e do exterior, incluindo um 
vaso peruano do período pré-incaico e 
urna enorme iga9aba atribuída aos índios 
Araxa, de Minas Gerais colonial. A bibli
oteca possui a cole9ao completa da revis
ta Anthropos, além de outras raridades. 
Este conjunto fáz parte da preocupa9ao 
do Instituto em acompanhar a situa9ao 
dos índios na atualidade. 

Datas-limite: último quartel do século 
XX. Tratamento técnico: organizado 
totalmente. Organizac;ao: temática, cro
nológica. Dimens0es: Sao cerca de 400 
pastas. 

Conteúdo: A cole9ao de recortes de jor
nais acumula, desde os anos 70, registros 
da imprensa nacional e regional sobre a 
temática indígena, enfocando conflitos de 
terras, política indigenista, organiza96es 
indígenas, legisla9ao e outros temas. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
sumária das pastas. 
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DF4- PROCURADORIA GERAL 
DA REPÚBLICA - CÁMARA DE 
COORDENA<;ÁO E REVISÁO , 
DOS DIREITOS INDIGENAS E 
DAS MINORIAS 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério Público Federal 

Endere~o: SGAS 603/4 nº 23, Sala 102 
- 70.200-901 Brasilia DF. Telefone: 
(061) 313-5230. 

Responsável: Dr. Haroldo Ferraz da 
Nóbrega (Coordenador) 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 19h. 

Cópias: eletrostáticas. 

DF4.1. Arquivo da Camara de Coorde
na~ao e Revisao dos Direitos Indígenas 
e das Minorias 

Histórico: Atendendo as novas deman
das criadas pela Constitui9ao de 1988, o 
Ministério Público Federal passa poruma 
reestrutura9ao interna. No iníciode 1994, 
a Camara de Coordenayao substituiu a 
antiga Coordenadoria de Defesa dos Di
reitos e Interesses das Popula96es Indíge-
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nas. A Camara centraliza informa~oes 
sobre processos concluídos e em anda
mento, envolvendo os direitos das minorí
as. 

Datas-limite: do período colonial ao pre
sente. Tratamento técnico: organizado 
totalmente. Organiza~ao: cronológica, 
por tipo/espécie documental . Dimensoes: 
Sao cerca de 500 processos, de tamanho 
variável. 

Conteúdo: O acervo abrange laudos an
tropológicos e outros elementos proces
suais voltados para a resoluyao de ques
toes ligadas aos direitos dos índios, 
sobretudo no que diz respeito a demarca-
9ao de áreas indígenas. Diversos proces
sos contem cópias de documentos históri
cos, utilizados para sustentar as 
reivindica~oes das partes envolvidas. A 
documentayao refere-se a todas as regi6es 
do país, com urna parte significativa 
enfocando o Parque Nacional do Xingu. 

Instrumentos de pesquisa: Está em ela
borayao um cadastro informatizado do 
material processual, tanto o que está 
guardado no arquivo quanto o que se 
encontra nas procuradorias regionais. 
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ESl - ARQUIVO PUBLICO ES-, 
TADUAL DO ESPIRITO SANTO 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria do Estado da Administra~ao e dos 
Recursos Humanos. 

Endere~o: Rua Pedro Palácios, 76 -
Centro - 29. O 15-160 Vi tória ES. Telefo
ne: (027) 223-2952. 

Responsável: Maria Ines Ribeiro Pupa 
(Diretora). 

Atendimento ao público: 2ª a 6ª das 8h 
as 17h30. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas, 
micrográficas e fonográficas. 

ESl.1. Documentos Especiais-Acervo 
Fotográfico 

Histórico: Este acervo foto gráfico é com
posto de 1.966 fotos, das quais 280 sao 
duplicadas. Formaram 395 lotes obser
vando o agrupamento natural das ima
gens. Nelas estao registradas desde atos 
do governador até obras executadas pelas 
secretarias. 

Datas-limite: 1920 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: por tipo/espécie documental. O 
indicador de localiza~ao de fotografía ou 
grupo de fotografía no acervo é.o número 
.de registro composto pelas iniciais do 
nome do govemador. Dimens0es: 1.966 
fotografias. 

Conteúdo: Neste acervo encontra-se um 
pequen o álbum de f otografias assinado 
pelo fotógrafo Walter Garber, contendo 
21 fotos de índios produzidas na barra do 
rio Pancas, entre Barbados e Colatina, em 
1920. 

Instrumentos de pesquisa: Guia preli
minar; Catálogo do acervo fotográfico. 

Restri~oes de acesso: está em fase de 
organiza~ao e necessita de autoriza~ao. 

Observa~oes: Este álbum nao está cata
logado, embora se encontre no acervo, foi 
encontrado através de contato verbal com 
a arquivista. 

ESl.2. Fundo Agricultura-Série Dire
toria Centr~ de Terras e Coloniza~ao 
(DCTC) 

Histórico: A Diretoria Central de Terras 
e Coloniza~ao organizou os primeiro pro
cessos de demarca~ao e medi~ao de terras 
nos anos de 1853 a 1906, tais processos 
sao localizados através de um índice alfa
bético que nao obedece urna ordem rigo
rosa. O arqui vo do Comissariado Geral de 
Terras, reparti~ao criada em 1892 e su
primida em 1905, é descrito em um antigo 
catálogo manuscrito, que em 1976 foi 
datilografado. Existem também neste 
fundo, parte do arquivo da Diretoria Cen
tral de Terras e Coloniza~ao com acrésci-: 
mo dos documentos de reparti~5es seme
lhantes (arquivos de Diretorias Coloniais 
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e de outras repartic;oes provinciais e esta
duais). 
Datas-limite: 184 7 a 1908. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: portipo/espéciedocumental. De 
acordo com a arquivista, o fundo está 
sendo reorganizado através de séries de 
documento. Dimensoes: 49,32m textu
ais, 14 mapas, 113 plantas. As plantas e 
os mapas sao referentes a colonias de 
imigrantes. 
Conteúdo: Na série Diretoria Central de 
Terras e Colonizac;ao (DCT<:;) encon
tram-se ofícios, relatórios, requerimentos 
com informac;oes diversas sobre índios. 
Há notícias de reclamac;oes por parte dos 
índios de violencias cometidas contra eles 
por cidadaos brancos, medic;oes e limites, 
sítios "<loados" aos índios pelo estado, 
ameac;as de invasoes de terras indígenas, 
consulta ao Juiz Comissário sobre a 
legitimac;ao da posse de índios. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
(datilografado); Inventário sumário (dati
lografado ). 
Microfilme: parcialmente microfilmado. 
Todos os microfilmes sao referentes a 
imigrac;ao no estado. 

ESl.3. Fundo Fazenda - Série Docu
mentos Contábeis 

Histórico: Em 1908-1910, q~ando da 
organizac;ao inicial do Arquivo Público, 
foram incorporados ao acervo os itens 
documentais datados at~ 191 O (livros 
contábeis, demonstrac;ao de receita e des
pesa etc). Em 1928, ingressaramcercade 
260 pastas contendo demonstrac;oes da 
receita e despesa de coletorias. Em 1932 
f oram incorporadas cerca de 500 pastas 
de despesa e receita de diversas coletori
as. Em 1933 deram entrada no Arquivo 
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cerca de 400 pastas e 360 livros de regis
tro, Em 1937 o Arquivo Público recolheu 
550 pastas e 265 livros de registros de 
caixa de receita e despesa das coletorias. 
Em 1977-78 foram recolhidos, sem ne
nhuma relac;ao, milhares de pastas, cai
xas, e paco tes unidos do Arqui vo Geral da 
Secretaria da Fazenda. Deste acervo só 
alguns foram incorporados ao fundo após 
urna selec;ao. 
Datas-limite: 1836 a 1963. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. O fundo está sendo 
reorganizado por datas. Dimensoes: da
dos nao disponíveis. 
Conteúdo: Na série Documentos 
Contábeis, livro 372 ("Livro para despe
sas com a catequese e civilizac;ao dos 
Botocudos dorio Doce"), que se encontra 
no anexo do Arquivo Público Estadual, 
existem dados relevantes para o tema 
deste Guia: pagamentos e gratificac;oes 
pagas ao diretor do aldeamento do rio 
Doce, importancia em dinheiro para 
catequese e civilizac;ao dos índios boto
cudos, despesas do di retor do aldeamento 
com roupas, ferramentas e presentes para 
conquistar a "confianc;a" dos índios, entre 
outros. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
(datilografado); Fichas (datilografadas); 
Inventário ( datilografado ). 
Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 

ESl.4. Fundo Secretaria de Polícia 

Histórico: O fundo Secretaria de Polícia 
é formado por documentos provenientes 
da Diretoria de Seguranc;a Pública que se 
encontravam no Arquivo da Secretaria de 
Polícia. Compreende a correspondencia 
recebida e expedida pelo Chef e de Polícia, 
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pelo Diretor de Seguran9a Pública e por 
diversas autoridades. 

Datas-limite: 1833 a 1920. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao: cronológica. Dimensoes: 
120, 13m textuais. 

Conteúdo: Dentre os documentos rele
vantes a temática indígena, é grande a 
diversidade de assuntos. Sao documentos 
referentes a oficios de prisao de índios que 
desertaram das companhias provisórias, 
de índios que cometeram crimes, de recru
tamento de índios para prestarem servi90 
militar nas companhias provisórias, de 
f orma9ao de guerrilhas para captura de 
escravos, onde constam alguns índios. Há 
atestados de bons antecedentes a índios, 
constam nomes de índios nas rela9oes de 
presos de algumas delegacias, oficios au
torizando a contrata9ao de índios para 
abrirem estradas na floresta, ofício justi
ficando que lavradores se defendam dos 
índios selvagens, certidoes de corpo de 
delito feítos em índios envolvidos em di-

" . versas ocorrenctas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia preli
minar do Arquivo Público Estadual 
(1981). 

Restri~oes de acesso: está em fase de 
organiza9ao, necessita autoriza9ao. 

ESl.5. Grupo Documental Governa
doria "G" - Séries Accioly, 751, 383. 

Histórico: O fundo documental Gover
nadoria compreende a correspondencia 
recebida pelo Capitao-Mor, pelo Gover
nador da Capitanía, pelo Presidente da 
Província e do Estado, pelo Govemador 
do Estado, pelo Interventor Federal etc. 
Incluí também as posi96es dos atuais che
f es da casa civil e militar, comas denomi
na96es e fun96es que possuíram no decor-
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rer do tempo na Secretaria do Govemo, na 
Secretaria Geral do Governo e na Secre
taria do Governador, como ajudantes de 
ordens militares. Este grupo abrange, 
além disso, a documenta9ao da Procura
doria Geral do Estado. Na época de sua 
cria9ao ( 1908-191 O), o Arqui vo Público 
incorporou os documentos que pertence
ram a extinta Secretaria da Presidencia da 
Província capixaba. 

Datas-limite: 1770 a 1964. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Dimensoes: 235, 1 lm textu
a1s. 

Conteúdo: Na correspondencia dos 
governantes e demais autoridades provin
ciais com outras províncias e camaras 
municipais, existem informac;oes sobre 
índios em relatórios, requerimentos e ins
tru9oes diversas. Encontram-se disper
sas, no fundo, vários conjuntos de docu
mentos sobre a Diretoria Geral dos ,, 
Indios. Há informa95es sobre problemas 
relativos aterras, dificuldades de navega-
9ªº dorio Doce devido a "infesta9ao" de 
índios ("antropófagos") em suas mar
gens; conflitos com assassinatos; aldea
mento, civilizac;ao e catequese dos índios; 
escraviza9ao de crian9as indígenas; ba
tismo de indígenas (adultos e crianc;as); 
verbas para comprar objetos para presen
tear os índios; recrutamento para as ' ar
mas e trabalhos diversos, inclusive captu
ra de negros fugidos; mesti9agem; 
doenc;as atacando os índios (bexigas, ver
mes, disenteria, febre amarela) e vacina-
9ao; e nomeac;ao de diretores para os 
aldeamentos dos índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia preli
minar do arquivo; Inventário preliminar 
das séries. 



EsPíRITO SANTO 

Restrit;oes de acesso: estado de conser
va9ao, em fase de organiza9ao. 

Observat;0es: O grupo documental 
Govemadoria comp6e-se das tres séries 
já mencionadas (Accioli, 751, 383) e de
mais documentos que se encontram em 
fase de organiza9ao e nao possuem ne
nhum instrumento de pesquisa. A mensu
ra9ao, as datas-limite e os assuntos des
critos neste formulário nao abrangem 
estes documentos. 

ESl.6. Legisla~ao Provincial 
Histórico: A documenta9ao foi produzi
da desde 1835 quando foi instalada a 
AssembléiaLegislativaProvincial, como 
objetivo de promulgar leis, decretos, reso
lu96es, decis6es e instru95es. O ementário 
traz a legisla9ao em ordem cronológica. 

Datas-limite: 1835 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. As leis, decretos etc., 
estao arquivados na Biblioteca de Apoio 
do Arquivo Público Estadual, em cader
nos impressos. Dimensoes: 1.476 leis 
registradas. 

Conteúdo: Na Legisla9ao Provincial en
contram-se duas leis de interesse para a 
temática indígena: a primeira, inscrita no 
Livro de Leis da Província do Espírito 
Santo de número 22 (1838), autoriza o 
Presidente da Província a contratar repre
sentantes de alguma companhia para a 
abertura de estradas dentro da província, 
que envolvería a coloniza~ao, catequese e 
civiliza9ao indígena. A segunda leí, ins
crita no cademo de leis do Congresso 
Legislativo Provincial do Espírito Santo, 
número 921, autoriza o governo do estado 
a auxiliar com a quantia de 10.000$ a , 
Inspetoria de Prote9ao aos Indios e Loca-
liza~ao de Trabalhadores Nacionais para 
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a constru9ao de urna estrada carro9ável a 
partir do rio Doce até o Ponto de Panca. 
Encontra-se também na legisla~ao pro
vincial a resolu~ao número 151de27/10/ 
1863 onde o Presidente da Província no
meia Manoel Luiz José de Amorim para 
administrar o estabelecimento de Guandu 
como objetivo de educar os indígenas que 
vagam pelas margens do río Doce e do río 
Guandu. 

Instrumentos de pesquisa: Guia da Le
gisla9ao Provincial. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza--9ao. 

ESl.7. Legisla~ao Republicana 

Histórico: Reunindo nesta documenta-
9ao as leis estaduais desde a primeira 
datada de 14/08/1891, a Legisla9ao Re
publicana contém a divulga9ao das Jeis 
estaduais promulgadas durante a Primei
ra República até quando irrompeu a Re
volu~ao de 1930. 

Datas-limite: 1891 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado total mente. Organi
za~ao: cronológica. As leis referentes a 
esta Legisla9ao Republicana se encon
tram arquivadas na Biblioteca de Apoio, 
em cadernos de leis impressos. Dimen
soes: dados nao disponíveis. 

Conteúdo: No cademo de leis denomina
do "Livro de Leis do Congresso Legis
lativo do Espírito Santo" encontram-se 
tres leis de rel,evancia para a temática 
indígena: Lei nº 103 de 11/12/1894 que , 
cria o Servi90 de Civiliza9ao dos Indios 
do Norte do Estado e autoriza o governa
dor a despender a quantia de até 12 contos 
de réis anuais para o pagamento e auxílio 
para o encarregado por esse servi90 e a 
quantia de 5 con tos de réis para as des pe
sas do estabelecimento. A Leí nº 441 de 
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14/12/1904 autoriza o Presidente do Es
tado a despender a quantia de 8:000$000 ,. 
coro o Servi90 dos Indios do Norte do 
Estado e a Lei nº 829 de 25/12/1912 
autoriza o governo a ceder gratuitamente 
a Uniao as terras necessárias para a fun
da9ao de núcleos de colonos nacionais e 
povoa9oes indígenas coro no máximo 25 
hectares por família. 
Instrumentos de pesquisa: Guia da Le
gisla9ao Republicana. 
Restri~oes de acesso: necessita autoriza-
9ao. 

ES2 - INSTITUTO JONES DOS 
SANTOS NEVES 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria de Desenvolvimento do Espírito San
to. 

Endere~o: Av. César Hilal - Praia do 
Suá - Vitória ES. Telefone: (027) 227-
5044. 

Responsável: Mauro Roberto Vascon
cellos Phyro (Diretor Superintendente). 
Atendimento ao público: 2ª a 6ª das 9h 
as 12h e das 14h as 19h. 
Cópias: eletrostáticas. 

ES2.1. Cole~ao Documentos Capi
xabas - Série Documentos Capixabas 1 
e Série Documentos Capixabas 2 

Histórico: Esta cole9ao é composta por 6 
volumes (Série 1 e 2, onde se encontrou 
informa9oes relevantes para o tema), cu jo 
autor é o historiador Joao Eurípedes 
Fr~nklin Leal. Tais volumes sao pesqui
sas históricas realizadas sobre o Espírito 
Santo, para resgatar sua história. Os do
cumentos (alguns inéditos, de acordo coro 
o autor) encontram-se todos forado país, 
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mais precisamente em Lisboa (Arquivo 
Histórico Ultramarino, Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo e Biblioteca Real da 
Ajuda). Para o levantamento de dados há 
referencia a Funda~ao Calouste Gulben
kian. Nos volumes existem as cópias dos 
documentos com suas transcri9oes. 

Datas-limite: 1534 a 1978. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 5,19m 
textuais, 3 mapas, 3 desenhos ou gravu
ras. 

Conteúdo: Na carta de Duarte de Lemos 
faz-se referencia a índios que comeriam 
homens brancos lan<;ados ao mar; em sua 
carta, Vasco Fernandes pede ao Governa
dor Geral que o proteja de algumas desa
ven<;as que o povo tem contra ele e que 
estas seriam causa para os índios se rebe
larem; na carta de Pedro Bueno Cacunda, 
existe referencia aos índios Coroado e 
Puri, e inclusive aos seus adere9os que 
eram feítos em ouro puro, foi pedido a 
Coroa que mandasse homens para desco
brir o local do metal; na carta do Conde de 
Galveas ao Rei, ternos a revolta de 
Reritiba (hoje Anchieta), resultando na 
expulsao dos jesuítas por parte dos índios 
rebelados, que seguiam orienta9ao do 
Ouvidor Geral do Espírito Santo, inimigo 
dos di tos padres, ternos também a preocu
pa<;ao de Portugal de evitar e combater as 
revoltas indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário (da
tilografado ). 
Observa~oes: Esta cole9ao também se 
encontra no Arquivo Público Estadual. 
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ES3- MUSEU SOLAR MONJAR
DIM 
Endere~o: Av. Paulino Muller s/n -
Jucutuquara - Vitória ES. 

Responsável: Leonor Araújo Santana 
(Diretora). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza~ao. Horário: de 3ª a 6ª das 8h as 1 lh 
e das 13h as 17h, sábado e domingo das 
13h as 17h. 

Cópias: fotográficas. 

ES3.1. Acervo Fotográfico 
Histórico: O acervo é formado por foto
grafias provenientes de doa~oes feitas por 
diversas pessoas tornando difícil sua 
identifica~ao. 

Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: A organiza~ao é feita por ordem 
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de chegada, nao respeitando nern mesmo 
o tipo de documento ou obra. Dimensoes: 
ver observa~oes. 

Conteúdo: O acervo contérn 25 fotos 
originais onde sao retratados índios do 
Espírito Santo em suas aldeias com suas 
famílias ou em algumas atividades como 
por exemplo pescando ou simplesrnente 
posando para a camera. Há, ainda, 20 
reprodu~oes tiradas de revistas e enciclo
pédias, mostrando diversos grupos indí
genas de vários pontos do país. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza--
~ªº· 
Observa~0es: Como o acervo nao está 
organizado, foram contabilizadas apenas 
as fotos referentes ao tema indígena. Por
tanto, as fotos de índios nao sao as únicas 
existentes no Museu. 
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GOl - ARQUIVO HISTÓRICO 
~ 

ESTADUAL DE GOIAS 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria Estadual da Cultura. 

Endere~o: Centro Cultural Marieta 
Telles - Prac;a Cívica nº 2 - Centro -
74.003-010 Goiania GO. Telefone: 
(062) 225-9796. 

Responsável: Marilda de Godoi Carva
lho (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 1 lh e das 13h 
as 16h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

GOl.1. Correspondencia dos Gover
nadores e Presidentes de Província com 
Autoridades de dentro e de fora da 
Capitania e Província de Goiás 
Histórico: O acervo do Arquivo Históri
co Estadual de Goiás (Goiania), é forma
do pelo documentac;ao produzida pelas 
Secretaria de Governo de Goiás desde a 
época colonial.Coma mudanc;a da capital 
de Goiás em 1937, a documenta.c;ao veio 
para Goiania, ficando em Goiás (antiga 
capital) a documentac;ao da Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda (ver 00 5. 1). Em Goiania, 
comas frequentes mudanc;as de prédios, o 
acervo sofreu danos, até que passou a 
ocupar o prédio da SUMAP (Superinten-
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dencia de Material e Patrimonio). Em 
1974, por decreto do Governador de 
Goiás, os arquivos foram desmembrados. 
O Arquivo Geral do Estado foi mantido e 
o Arquivo Histórico Estadual de Goiás 
passou para o controle da Secretaria da 
Educac;ao e Cultura. Em meados de 1976 
se efetivou a sua instalac;ao. A documen
tac;ao mais antiga ficou com o Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás. 

Datas-limite: 1724 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: 24,21m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém correspondencia entre os gover
nantes de Goiás, durante a Colonia e o 
lmpério, coma Capitanía de Sao Paulo, o 
Rei de Portugal e outras autoridades. Sao 
ates de governo e outras atividades admi
nistrativas desenvolvidas na capitanía e 
posteriormente província, abrangendo re
latos, ordens, pedidos e autorizac;oes do 
governo aos capitaes-mores, comandan
tes de distritos e diretores de aldeias, 
intendentes e provedores da Fazenda 
Real, aos Governadores de Minas e 
Cuiabá, a ministros, missionários. O con
junto contém correspondencia do Rei de 
Portugal com o capitao-general da Ca
pitanía de Goiás (provis6es e contratos). 
A documentac;ao trata de assuntos diver
sos ligados aos índios, tais como: pedido 
para fazer guerra "ofensiva" aos índios, 
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pedidos de provisoes para despesas com 
os aldeamentos, mantimentos, armamen
tos, construc;oes e guarda, relatos de ata
ques em estradas e vilas, versando sobre 
diversos povos indígenas. Fomece infor
mac;oes sobre grupos indígenas extintos, 
as formas de catequese, demografía e 
expansao territorial. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
documental (datilo.); Revista do Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás, nº 1-6, 
1980-85, com a transcri9ao de cartas, 
relatórios, resolu96es de leis e outros do
cumentos dos séculos XVIII e XIX. 

GOl.2. Documentos A vulsos 
Histórico: Ver conjunto GO 1.1. 

·Datas-limite: 1731 a 1913. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. O arqui vo está passando por 
um processo de reorganizac;ao de seu 
acervo. Dimens0es: 84,28m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental é 
formado por urna documenta9ao frag
mentada e diversificada. Encontramos 
documentos como: mini-relatórios; ofíci
os e instruc;oes da Secretaria do Governo 
de Goiás; ofícios do Ministério dos Negó
cios do Império; ofícios do Ministério da 
Agricultura; ofícios da polícia; resolu
c;oes e decretos da Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás; proposta de lei pro
vincial; requerimento da Comissao d.e 
Catequese sobre direitos e deveres do 
índio. A documentac;ao possui informa
c;5es como: ataques a índios, abertura de 
estradas para conter índios, emprego de 
índios em servic;o particular e público, 
maus tratos aplicados aos índios, 
catequese etc. Atenc;áo deve ser dada ao 
relatório de viagem de Rufino Theotonio 
Segurado (1848) em que descreve sua 
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viagem sobre o rio Araguaia, com deta
lhes, é um documento da "~omissao de 
CatequeseeCivilizac;ao Indígena" (1840), 
em que é feita urna "exposi9ao" da situa
c;áo dos índios Canoeiro ( deveres e di
reitos ), por solicita9ao da Assembléia 
Legislativa de Goiás, para coibir ataques. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
documental (datilo.). 

Observa~oes: O arquivo está passando 
por um processo de reorganiza9ao. A 
documenta9áo referente ao conjunto arro
lado, está sendo organizada para serenca
dernada. 

GOl.3. Patentes, Provisoes, Alvarás, 
A visos, Cartas Régias, Portarias, Ofi
cios - 1735 a 1896 
Histórico: Ver conjunto 001.1. 

Datas-limite: 1735 a 1896. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: a documentac;ao 
está junta com o conjunto anterior 
(GOL l.). 

Conteúdo: Livros de alvarás, livros de 
portaría~ do governo, provis5es, alvarás, 
cópias de ofícios, oficios e registros de 
portarias. Tratam da concessao de liber
dade aos índios, governo dos índios, con
dic;áo dos índios aldeados, organizac;áo de 
bandeiras, "insultos do Gentío", defesa 
contra o ataque de índios, aldeamentos, 
autoriza9ao para o uso de armas para se 
defender contra os índios. O conjunto 
documental trata também da civiliza9ao 
do índio, vestuário, queixas de moradores 
acerca dos ataques dos índios "bravos", 
despesas com aldeias, falecimento de re
gente da aldeia, escravidáo dos índios 
apreendidos em ataques, roubos por parte 
dos índios, entre muitos outros assuntos. 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
documental (datilo.); Revista do Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás, nº 1-6 
(1980-85) e Revista do Instituto Históri
co e Geográfico de Goiás, nº 8-10 (1979-
82), coma transcri9ao de cartas, relatóri
os, resolu9oes de leis e outros documentos 
dos séculos XVIII e XIX. 

Observa~0es: A documenta9ao <leste 
conjunto documental está em livros e cai
xas de arquivo de assunto e cronologia 
variada. Parte desta documenta9ao ( exa
tamente a mais antiga) está num armário 
na sala da diretoria com acesso mais ou 
menos restrito. 

GOl.4. Relatórios de Presidentes e 
Vice-Presidentes da Província de Goiás 
-Império 
Histórico: Ver conjunto GOl.1. 

Datas-limite: 1840 a 1887. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 0,56m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental é 
constituído dos relatórios dos presidentes 
e vice-presidentes da Província de Goiás, 
a seus sucessores e a Assembléia Legis
lativa de Goiás. Sao relatórios sobre a 
administra9ao da província, que vao de 
1840 a 1887. Sao eles: 1840, 1852, 1853 
(repetido), 1854, 18561860, 1861, 1863, 
1869,1870,1871,1872,1878,1879(re
petido), 1880, 1881 (repetido), 1882, 
1883 e 1887 (repetido). Os relatórios 
tornaram-se obrigatórios a partir de 11 de 
mar90 de 1848, seguindo o aviso circular 
do Ministério do Império. Nestes relató
rios encontram-se informa96es sobre a 
catequese, nomea9ao para cargos do ser
vi~o geral da catequese, utiliza9ao da 
mao-de-obra indígena nas fazendas e na 
empresa de navega9ao do Araguaia, ata-
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ques de índios aos colonos ·e a o"utras 
na96es indígenas, aldeamentos, a substi
tui9ao da mao-de-obra escrava, da agri
cultura por índios, batizado de índios. 
Deste conjunto podemos destacar os re
latórios de Aristides de Souza Spínola, 
por seu detalhamento e por sua riqueza de 
informa96es. Sao eles: 1879, 1880 e 
1881. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
documental (datilografado). 

Observa~0es: A localiza9áo da do
cumenta9áo no arquivo, deixa muito a 
desejar. Des te conjunto arrolado parte foi 
localizada em prateleiras e parte em 
"caixinhas" -assimdenominadas, ou seja 
caixas-arquivo. Há falta de espa90. O 
arquivo está em fase de reorganiza9áo. 

G02 - INSTITUTO GOIANO DE 
PRÉ-HISTÓRIA E ANTROPO
LOGIA - UNIVERSIDADE CA
TÓLICA DE GOIÁS 
Subordina~ao administrativa: Vice
Reitoria de Pós-Gradua<;áo da Universi
dade Católica de Goiás - VPG/UCG. 

Endere~o: Avenida Universitária nº 
1440- Setor Universitário - 74.065-010 
Goiania GO. Telefone: (062) 225-1188 
ramal 170. 

Responsável: Mariza de Oliveira Barbo
sa (Diretora). 

Atendimento ao público: exige-se aviso 
prévio. 2ª a 6ª das 7h as 1 lh e das 13h as 
17h. 

Cópias: fotográficas. 

G02.1. Acervo do Instituto Goiano de 
Pré-História e Antropología - IGPA 
Histórico: O Instituto Goiano de Pré
História e Antropología foi criado, inici-
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almente, enquanto Gabinete de Arqueolo
gia, dentro da Universidade Católica de 
Goiás. A partir de . 1977 passou a consti
tuir-se em Instituto, com urna estrutu
ra9ao interna (setores de Arqueología, 
Etnologia, Meio Ambiente, Educa<;ao e 
Centro de Filmagens Ambientais), ligado 
a Vice-Reitoria de Pós-Gradua<;ao. Rece
ben as primeiras doa<;6es de pesquisado
res como o fotógrafo da BBC de Londres 
Jesco Von Puttkamer, constituída de fil
mes negativos, fitas sonoras, diários de 
campo (21) de suas pesquisas, desde 
1961, no Xingu e na regiao amazónica 
com rela9ao a 60 povos indígenas; filmes 
do cineasta inglés Adrian Cowell; artefa
tos indígenas e bibliografía do sertanista 
Acary Passos Oliveira; relatórios de cam
po do s~rtanista Francisco Meireles. Ou
tras incorpora96es vao senda feítas com 
resultados de pesquisas do Instituto. O 
Setor de Arqueologia possuí mais de 
2.000 mil amostras coletadas, 400 mil 
pe9.as (material ceramico, lítico, esque
letos, restos alimentares). O Setor de 
Etnologia conta com um acervo áudio
visual sobre o índio brasileiro em filmes, 
áudio-visuais, fotografías e slides. 

Datas-limite: ver observa96es. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: onomástica. O acervo é 
dividido por grupos indígenas. Dimen
soes: 3.000 fotografias, 10 filmes, 116 
horas de fitas gravadas, 105.000 negati
vos, 40.000 slides, 7 áudio-visuais e 4 
séries de slides. 

Conteúdo: Referente a grupos indígenas, 
o acervo enfoca aspectos antropológicos, 
sociais, económicos e ecológicos, docu
mentando a vida cotidiana, mitos, ritos, 
lendas e línguas. Relata os problemas da 
falta de terra, a rela9ao com a "sociedade 
branca" (garimpeiros, posseiro_s, traba-
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lhadores na constru9ao de estradas e go
verno). Tem por objetivo despertar a 
consciencia de cada um sobre a questao 
indígena. 

Instrumentos de pesquisa: In ventário do 
acervo em forma de listagem (a ser publi
cado em outubro/1991). Anuários de di
vulga9ao científica ( 1 O volumes publica
dos até 1984 pelo IGPA/UCG). Livros 
publicados pelo IGPA (resultados de pes
quisa): Habita~oes Indígenas, 3 volu-

~ . 
mes; Conhecendo o Indio, Curumins e 
Cunhantas e Relatório Krahó. Disserta-
96es de mestrado de professores/pesqui
sadores do IGPA: Luiz Eduardo Jorge, 
"Os Filhos da Terra - Kraós" (filme); 
Dulce Madalena Ríos Pedroso, "A vá
Canoeiro - século XVII e XVIII"; Jésus 
Marco Atayde, "Sobo signo da violencia: 
colonizadores e Kaiapó do Sul no Brasil 
Central". 

Observa~oes: O Setor de Etnología pos
sui como datas-limites 1961 aos dias atu
ais. O Setor de Arqueología recebe urna 
data9ao diferenciada, calculada a partir 
de mais ou menos 11.000 mil anos A.P. 

, 
G03 - INSTITUTO HISTORICO , , 
E GEOGRAFICO DE GOIAS 
Endere~o: Rua 82 nº 455 - Setor SuI -
74.083-010 Goiania GO. Telefone: 
(062) 224-4622. 

Responsável: José Mendon9a Teles (Pre
sidente). 

Atendimento ao público: exige-se auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 1 lh. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

Observa~oes gerais: O acervo do Inst~
tuto Histórico e Geográfico de Goiás nao 
se encentra totalmente organizado. Gran
de parte da sua documenta<;ao se encentra 

\ 
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empacotada, faltando ser identificada. 
Embora seja um acervo expressivo (em 
termos de vol u me), os pesquisadores nao 
tem pleno acesso a ele. A parte do acervo 
aberto aos pesquisadores e que se encon
tra totalmente organizada é muito pe
quena. 

G03.1. Documentos A vulsos - Séculos 
XVIII e XIX - Sala do Presidente 

Histórico: O Instituto Histórico e Geo
gráfico de Goiás, fundado em 15 de junho 
de 1933, é detentor de significativa docu
menta9ao. Os documentos <leste conjunto 
documental sao provenientes das ativi
dades de pelo menos duas grandes unida
des administrativas: a Secretaria do Go
verno Provincial e a lnspetoria Geral da 
Instru9ao Pública. Tais documentos, en
tretanto, encontram-se apenas parcial
mente representados no acervo do Insti
tuto Histórico e Geográfico de Goiás, que 
ao longo de sua existencia acabou por 
ficar com a custódia de documentos pri
vados e públicos de procedencias diver
sas. 

Datas-limite: 1732 a 1897. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica. Dimen
soes: 0,33m textuais. 

Conteúdo: Li vro de cópias dos bandos, 
regimentos, juntas e portarías, tiradas de 
outro, que serviu de registro da Secretaria 
do Governo de Sao Paulo, de Antonio da 
Rocha Machado, Secretário do Governo 
(Rio de Janeiro); Relatório da explora9ao 
da estrada do Coxim, de Joaquim Rodri
gues de Morais Jardim, 1 º Tenente de 
Engenheiros (Goiás) para Dr. Augusto 
Ferreira Fran9a, Presidente da Província, 
1866. Estes documentos possuem infor
ma~oes sobre "hordas" indígenas, hostili
dades e roubos praticados pelo gentio 

Gu1A DE FoNTEs PARA A H1sTóRIA INDfGENA 

"bravo". Informam, também, que as na-
96es de índios devem praticar a paz, caso 
contrário, "deve-se entrar em guerra ma
tando-os, ca ti vando-os". 

Instrumentos de pesquisa: Ana Maria 
de Almeida Camargo, "Inventário analíti
co dos documentos avulsos (séculos 
XVIII e XIX) existentes no Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás"; Livro 
de tombo dos documentos avulsos do sé
culo XVIII e século XIX. 

G04 -MUSEU ANTROPOLÓGI
CO DA UNIVERSIDADE FEDE
RAL DE GOIÁS 
Su bordina~ao administrativa: Pró-Rei
toria de Pesquisa e Pós-Gradua9ao da 
UFG. 

Endere~o: Prai;a Universitária nº 1166-
Setor Universitário - 74.001-970 Goia
nia GO. Telefone: (062) 261-6898. 

Responsável: Edna Luísa de Melo 
Taveira (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 3ª a 6ª das 9h as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

G04.1. Acervo Etnográfico e Arque
ológico 

Histórico: O Museu Antropológico foi 
criado em 1969 por iniciativa de docentes 
do antigo Departamento de Antropología 
e Sociologia do ICHL, e inaugurado em 
1970. Atualmente é um órgao suple
mentarda UFG, vinculado aPró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Gradua9ao. O primeiro 
Di retor do Museu, Prof. Acary de Passos 
Oliveira, foi um de seus fundadores e 
esteve na dire9ao até o início de 1982, 
quando se aposentou. Em seguida, assu
me a dire~ao a Profa. Edna Luísa de Melo 



Go1As 

Taveira, permanecendo até hoje. O acer
vo do Museu é constituído de colec;oes de 
naturezaarqueológicaeetnográfica (indí
gena e popular), adquiridas através de 
coleta, compra, troca e doac;ao, no perío
do de 1969a1991. A prime ira cole9ao foi 
urna doac;ao dos irmaos Vi1las Boas. 
Além de outras colec;oes, foi adquirido 
pelo Museu-UFG em 1979 urna colec;ao 
particular do Prof. Acary, formada por 
pe9as coletadas em aproximadamente 30 
anos, constituída por artefatos indígenas 
de origem e procedencia diversas. No 
Setor de Arqueo logia destacamos o Pro je
to Anhanguera de Arqueologia de Goiás 
convenio entre o Museu Paulista-USP/ 
UFG/1975. 
Datas-limite: 1969 a 1991 . Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. A organizac;ao cro
nológica é combase no ano de entrada das 
pe9as no museu. O acervo está organi
zado também por origem e por matéria
prima. Dimensoes: 1351 fotografias, 7 
fitas áudiomagnéticas, 42 mapas e 47 
discos fonográficos. 
Conteúdo: O acervo do Museu possibili
ta estudos comparativos entre diferentes 
grupos indígenas. Através da cultura 
material desses grupos e de estudos bibli
ográficos, podemos real izar estudos so
bre: matéria-prima, técnicas de confec-
9ao, div.ísao de trabalho, descri9ao das 
formas, valores estéticos e classifica96es 
de artefatos. As pesquisas de campo nos 
permitem conhecer as pec;as em seu con
texto de origem e o seu significado sócio
cultural, informa96es a respeito das rela-
96es e acontecimentos sociais (ritos e 
dados lingüísticos). Também fornecem 
informa96es a respeito da rela9ao confec-

- cionador-objeto-usuário e ainda, do mo
mento social de confecc;ao e uso. O acervo 
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arqueológico permitiu estudos demográ
ficos e etno-arqueológicos (tecnologia de 
ceramica e lítico). 

Instrumentos de pesquisa: Livro de 
tombo; Relatórios de viagem; Relatórios 
de atividades de campo; Edna Luísa de 
Melo Taveira, Etnografta da cesta 
karajá, Goiania, UFO, 1982, Colec;ao 
Teses. 

Observa~oes: O acervo contém, ainda, 
3.737 pe9as indígenas Uan/9 1), 346 pe9as 
de tradi9ao popular e aproximadamente 
65.000 fragmentos arqueológicos oriun
dos de pesquisas. 

G05-MUSEU DAS BANDEIRAS 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria Federal de Cultura. 

Endere~o: Prac;a Brasil de Ramos Caia
do - 76.600-000 Goiás GO. Telefone: 
(062) 371-1087. 

Responsável: Wanderlei Silva Oliveira 
(Diretor). 

Atendimento ao público: exige-se aviso 
prévio. Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e 
das 14h as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

GOS.1. Sala 1-Brasil Colonia e Sala 2 
- Brasil Império 

Histórico: Prédio doado a Uniao pelo 
Governo do Estado através da Lei nº 394 
de 03/12/ 1949 para nele se instalar o 
Museu Histórico de Goiás. Foi restaurado 
o prédio e instalado o Museu, em 1952. O 
prédio ocupado pelo Museu das Bandei
ras era a antiga Casa de Camara e Cadeia 
que funcionou até 1950. O acervo do 
Museu das Bandeiras encentra-se dividi
do em tres períodos administrativos: Co
lonia, Império e República. O conjunto 
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documental abordado refere-se ao perío
do do Brasil Colonia e Brasil Império. 
Esta documenta9ao é proveniente da 
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. 

Datas-limite: 1736 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 142,80m textuais. 

Conteúdo: O conjunto documental 
pesquisado é formado de correspondencia 
com autoridades de dentro e fora da Pro
víncia de Goiás; de tipos de despachos 
(provisoes, requerimentos, portarías, 
bandos, instru96es públicas e ordens régi
as ); de correspondencias do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas e 
de relatórios .de Presidentes e Vice-Presi
dentes da Província de Goiás, ao Governo 
Imperial, aos sucessores da administra-
9ao da Província de Goiás e a Assembléia 
LegislativadeGoiás. O referido conjunto, 
devido suas características próprias, ou 
seja, acervo proveniente da Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional, contém em 
sua maioria, recibos de pagamento diver
sos, pedidos de verbas, cobran9a de im
postos de proprietários de escravos, co
bran9a de dízimo do ouro, pagamento de 
repara96es feítas em estradas, ruas, igre
jas, nomea96es de vigários e diretores de 
aldeias. As correspondencias trazem in
forma96es sobre inten9ao de ensinar aos 
índios a "indústria" pastoril, ou seja, o 
incentivo a cria9ao de gado, além do en
sino religioso e de outras profiss5es (fer
reiro, carpinteiro, prática da agricultura), 
bem como medidas que visavam diminuir 
gastos com os aldeamentos pela Fazenda 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 

Real. Os despachos (requerimentos, por
tarías, bandos, instru96es públicas e or
dens régias ), sao delibera96es do governo 
para compra de vestuário, alimentos e 
ferramentas para os aldeamentos; nomea-
96es de vigários e diretores de aldeia; 
ordens para que sejam feítas ro9as nos 
aldeamentos. As correspondencias do 
Ministério da Agr.icultura, Comércio e 
Obras Públicas (século XIX) encontram
se divididas em catequese, obras públi
cas, escravos, navega9ao do Araguaia, 
terras públicas e correio geral e fluvial. 
Na parte que refere-se a navega9ao dorio 
Araguaia, verifica-se a utiliza9ao de mao
de-obra indígena no "servi90 de navega-
9ao a vapor do Araguaia", nas fun96es de 
marinheiro, aprendiz de ferreiro, con
forme folhas de pagamento. Nos relatóri
os de Presidentes e Vice-Presidentes da 
Província de Goiás (1872-1888), há in
forma95es sobre a catequese, nomea96es 
para cargos do servi90 geral de catequese; 
aldeamentos e despesas; navega9ao dorio 
Araguaia; registros de violencias sofridas 
pelos índios. Os relatórios sao de 1872 , 
1873, 1879, 1880, 1882, 1886, 1888. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo por 
assunto e cronológico - volumes 1 e 2; 
Fichário de localidades; Fichário de ofíci
os e ocupa96es; Fichário de correspon
dencias (ofícios e alvarás). . 

Observa~oes: As informa96es sobre ín
dios concentram-se sobretudo na do
cumenta9ao produzida pelo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
- século XIX. 
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MAl - ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO MARANHÁO 
Subordina~ao administrativa: Secre
tária de Estado da Cultura do Maranhao. 
Endere~o: Rua de Nazaré nº 218 - Cen
tro - Sao Luís MA. Telefone: (098) 221-
463 7 r~mal 25. 
Responsável: Maria Raimunda Araújo 
(Diretora). 
Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, fotográficas e 
micrográficas. 
Observa~oes gerais: A micrografía e a 
f otografia só sao pos sí veis com recursos 
próprios do pesquisador. 

MAl.1. Assembléia Legislativa Pro
vincial - Congresso do Estado 
Histórico: Conjunto igualmente acumu
lado na Secretária de Governo. Registra 
as discussoes dos membros do Legislativo 
Maranhense de 1830 a 1897, compu
tando-se aí os anos entre 1830-1834 em 
que essa func;ao foi desempenhado pelo 
Conselho Provincial sob a forma de pro
postas. Passou a fazer parte do acervo do 
Arquivo Público em 1978, quando da 
instalac;ao do órgao em prédio próprio, 
recolhido do Palácio do Govemo. 
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Datas-limite: 1830 a 1897. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,30m 
textuais. 
Conteúdo: Súmula das discussoes do 
legislativo maranhense. Contém informa
c;6es sobre índios no que se refere a: 
propostas para civilizac;ao do gentío; cri
ac;ao de escalas de língua indígena; cria
c;ao de colonias; estabelecimento de po
voac;oes; abertura de estradas e defesa dos 
trabalhadores; envio de sacerdotes as al
deias; demarcac;ao de terras para e~tabe
lecimento de colonias de naturais e estran
geiros; isenc;ao de impostos para fazen
deiros em terras de índios, compra de 
terras de "antiga ocupac;ao de tribos"; 
reduc;ao de despesas de colonias; reduc;ao 
de gentíos vadios; utilizac;ao de índios na 
lavoura e extrac;ao de madeiras; reduc;ao 
de verba para diretor de colonia; re
querimentos solicitando informac;oes so
bre o estado de anímosidade entre os 
Guajajara e sobre a veracidade da exis
tencia de, mais ou menos, 40.000 índios 
na Comarca da Chapada, em 1863. 
Instrumentos de pesquisa: Os volumes 
do conjunto constituem-se, por si só, ins
trumentos de pesquisa pois remetem aos 
Anais da Assembléia Legislativa e do 
Congresso do Estado, a partir da sua 
organizac;ao em forma de índice cronoló
gico e temático. 

, 



78 

MAl.2. Chefe de Polícia, Delegados e 
Subdelegados e Governo do Maranhao 

Histórico: Con junto formado pela Secre
tária do Governo a partir da cria9ao do 
CorpodePolíciaem 1842. Foi transferido 
ao Arquivo Público em 1978 do Arquivo 
da Secretária de Interior, Justic;a e Segu
ran9a, para onde fara transferido anteri
ormente. 

Datas-limite: 1842 a 1913. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 3,50m textuais em 96 volumes en
cadernados. 

Conteúdo: Correspondencia do executi
vo maranhense com autoridades policiais. 
Reúne documentos sobre índios no que 
diz respeito a: remessa de efetivo militar 
para reprimir índios; auxílio para missio
nários capuchinhos; providéncias para 
garantir a tranqüilidade de nativos e para 
evitar ataques de gentíos; solicita9ao de 
esclarecimentos sobre a situa9ao dos índi
os do alto Mearim. 

MAl.3. Colec;ao das Leis, Decretos e 
Resoluc;0es da Província do Maranhao 

Histórico: A documenta9ao em apre90, 
acumulada pela Presidencia da Província 
entre 1835 e 1889, diz respeito ao período 
em que a Província do Maranhao foi 
facultado elaborar as leis locais através 
da Assembléia Legislativa Provincial, 
criada em 1834 como parte dos acervos 
custodiados pelo APEM, este foi transfe
rido do Palácio do Governo quando da 
cria9ao do órgao em 1974. 

Datas-limite: 1835 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: cronológica, temática. Dimen
soes: l,OOm textuais. 
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Conteúdo: Num total de 43 leis provinci
ais, disp6em dotacrao or9amentária para o 
culto público e catequese e civilizac;ao ou 
coloniza9ao dos índios. Também 24 leis e 
portarías reportam-se a criacrao e ou 
transferencia de colonias ou Diretorias ,, 
Parciais de Indios nos vales dos ríos 
Pindaré, Mearim, Grajaú, Tocantins e 
Corda. Também Lei nº 197 dispondo gra
tifica9ao do Curador dos Índios Briantins 
e Guajajara. Também Lei nº 213, marcan
do os limites da Freguesia de Nossa Se
nhora da Lapa e Pias, em Rosário, menci
ona o "Rumo das terras dos índios". 
Também Lei nº 1228 autorizando o 
aforamento de terras da província na mar
gem direita do rio Pindaré a Companhia 
Progresso Agrícola-Engenho Central em 
fun9ao da dispersao dos índios da regiao; 
regulamento de 1854 organizando um 
corpo de trabalhadores índios na Barra do 
Corda; ofício declarando a competencia 
dos Di retores Parciais quanto a nomea9ao 
de índios para o servi90 público das aldei
as. 

Instrumentos de pesquisa: Manoel de 
Jesus Barros Martins, "O Negro e o índio 
na legisla9ao do Maranhao Provincial: 
1835-1889" (catálogo), Sao Luís, 1991, 
m1meo. 

Observac;0es: Trata-se de documenta9ao 
impressa, entretanto, na Sec;ao de Docu
menta9ao Histórica existem alguns volu
mes contendo os originais das leis, em 
manuscrito. 

MAl.4. Conse1ho Provincial, Governo 
doMaranhao 

Histórico: O Conselho Provincial foi um 
organismo de assessoramento da Presi
déncia da Província. Atuou após a adesao 
do Maranhao a Independéncia do Brasil. 
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O conjunto foi acumulado pelaSecretária 
do Govemo de onde foi transferido para o 
Arquivo Público em 1978. 

Datas-limite: 1825 a 1856. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: O, 1 Om textuais. 

Conteúdo: Atas das sessoes do Conselho 
Provincial, refere-se a índios no que 
concerne a: pacifica<;ao e aldeamento; 
remessa de alimentos; pagamento de des
pesa com efetivo militar utilizado em en
trada; catequese e civiliza<;ao; planos de 
defesa de povoa<;oes; autoriza<;ao de en
tradas; usurpa<;ao de terras por brancos. 

, 
MAl.5. Diretoria Geral dos Indios, 
Governo do Maranhao 

Histórico: Conjunto acumulado pela Se
cretária do Governo, foi gerado a partir da 
correspondencia da Presidencia da Pro
víncia com autoridades ligadas a questao 
indígena. Com os demais conjuntos em 
custódia no Arquivo Público, foi transfe
rido em 1978 do Palácio do Governo, 
quando da instala~ao do órgao em prédio 

, . 
propno. 

Datas-limite: 1844 a 1885. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,60m 
Conteúdo: Correspondencia mantida en
tre Diretores Gerais e Parciais com a 
Presidencia da Província. Contém infor
mac;oes sobre índios no que se ref ere a: 
compra de objetos para as colonias Leo
poldina e Manajós; nomea~oes de missio
nários; licen~a, nomeac;ao e substitui~ao 
de diretores; utiliza9ao de índios na for9a 
policial; retirada de índios; demarca9ao 
de terras; fugas de índios; venda de madei
ra; situa9ao da lavoura indígena; molésti-
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as dos índios; relatório do Diretor Geral , 
dos Indios do ano de 1859. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi--za9ao. 
Observa~oes: Conjunto em início de or
ganiza<;ao, passível, portan to, de enrique
cimento de informa<;oes sobre o assunto, 
dado a dimensao dos documentos avulsos 
nao identificados no Arquivo Público. 

MAl.6. Junta das Missoes 

Histórico: A Junta das Missóes foi um 
tribunal religioso criado no século XVIII, 
no Reinado de D. Joao V, para analisar os 
processos de cativeiro dos índios. As atas 
das reunioeschamavam-se termos da Jun
ta das Missoes. O Governador (e obispo 
na ausencia daquele) era o Presidente da 
Junta.Como Diretório Pombalino a Junta 
foi substituída por Tribunais Civis, pas
sando o códice em questao a integrar o 
acervo do Palácio do Governo. 

Datas-limite: 1738 a 1774. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimensoes: 0,05m textuais. 

Conteúdo: Os termos da Junta das Mis
soes do Maranhao contem decisóes im
portantes sobre: o destino dos índios des
cidos dos sert6es para aldeamentos; a 
liberdadedos índios; a utiliza9aode índios 
em obras públicas, particulares e na la
voura; a escravidao de índios; a orga
niza<;ao e implementa<;ao de expedi<;6es 
punitivas aos índios dos rios Negro, Ma
deira, Solimoes e Japurá; a conflitos entre 
religiosos e colonos. A maior densidade 
do conjunto refere-se a liberdade dos índi
os. 

Observa~0es: Em toda a regiao norte só 
existem dois códices contendo Atas da 
Junta das Missoes: um no Arquivo Públi-
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co do Maranhao e outro no Arquivo Pú
blico do Pará (ver PAl.16). 

MAl.7. Livro de Registro das Ordens 

Histórico: Acervo gerado pela cor
respondencia da Metrópole como Gover
nador do Maranhao, correspondendo ao 
período áureo da Companhia Geral do 
Grao-Pará e Maranhao. Foi conservado 
junto ao acervo geral do Palácio do Go
verno do Maranhao, que hojeé custodiado 
pelo Arquivo Público. 

Datas-limite: 1771 a 1784. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática e outras. 
Dimensoes: 0,lOm 

Conteúdo: Registro de avisos e cartas 
expedidas e recebidas entra a Metrópole e 
o Governo do Maranhao (Antonio de 
Sales e Noronha e Joaquim de Mello e 
Póvoas). Contém expressivo número de 
documentos sobre a mudanc;a do controle 
das aldeias pelos di retores civis; mudanc;a 
do regime de trabalho dos índios, que 
passam a receber salários pelas jornadas 
de trabalho como carpinteiros navais, 
remeiros de canoas, pescadores e coleto
res de drogas do sertao. A mao-de-obra 
feminina destina va-se a produc;ao de fari
nhas e fiac;ao de panos de algodao. 

Instrumentos de Pesquisa: Estes livros 
tem no final um índice de todos os assun
tos neles contidos. 

MAl.8. Objetos Diversos, Governo do 
Maranhao 

Histórico: Constituí-se de registros di
versos da correspondencia e de Ates do 
Governo do Maranhao, acumulados pela 
Secretaria de Governo da Colonia a Re
pública. Essadocumentac;ao foi recolhida 
ao Arquivo Público em 1978 do Palácio 
do Govemo, quando da instalac;ao do 
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órgao em prédio próprio, en tao vinculado 
a Fundac;ao Cultural do Maranhao. Em 
1985 passou a jurisdic;ao da Secretária de 
Estado da Cultura do Maranhao. 
Datas-limite: 1800 a 1946. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensües: 6,00m 
textuais. 
Conteúdo: Atos e correspondencia do 
Governo do Maranhao com diversos au
toridades locais. Contém informa~oes so
bre índios no que conceme a: expulsao de 
lavradores de terras indígenas; demarca
c;ao de terras; usurpac;ao de terras; ex
trac;ao de madeiras por brancas; arrenda
mento de terras indígenas; cobranc;a de 
foros; utilizac;ao de índios em obras públi
cas, particulares em efetivo militar espe
cífico e na lavoura; ataques de tribos a 
povoac;oes quilombolas e fazendas; in
centivo a guerra intertribal; venda, prisao 
e escravidao de índios; elaborac;ao de 
mapas da populac;ao indígena; aldeamen
tos; destinac;ao de verbas para estabe
Jecimento de missoes e organizac;ao de 
expedic;oes para repelir e civilizar o 
si lvícola; fomecimento de generes e ferra
mentas; nomeac;ao de diretores e sacerdo
tes. Estas informac;oes estao contidas 
basicamente em ofícios, portarias e ins
truc;oes. Possui ainda informac;oes sobre 
os índios Macamecrarig. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
zac;ao. 

MAl.9. Tesouro Público, Governo do 
Maranhao 

Histórico: Constituí-se de registros da 
correspondencia entre o Governo do Ma
ranhao e o Tesouro Público local, acumu
lados e partir da criac;ao do Tesauro Pú
blico Provincial em 1844. Documentac;ao 
recolhida ao Arquivo Público em 1978, 
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quando da instala9ao do órgao em prédio 
que ocupa atualmente. 

Datas-limite: 1844 a 1928. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: . cronológica. Dimens0es: 3,90m 

Conteúdo: O conjunto contém infor
ma~oes sobre índios no que diz respeito a: 
consigna~ao de verba para catequese e 
civiliza9ao dos índios e para tratamento 
de saúde de aldeados; remessa de alimen
tos, de objetos para missa, de instru
mentos de trabalho, de vestuário, de medi
camentos, de -armas para as colonias; 
pagamento de salário de índios e de pro
fissionais para o servi~o das aldeias; con
serto de armas; cria9ao de missao; susten
to de índios em diligencia; compra de 
animais domésticos para a Colonia do 
Pindaré. Há também notícia de expedi9ao 
de índios da Colonia do Pindaré as Matas 
do Codó para promover a paz com os 
índios Mateiros. · 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MA2 - DEPARTAMENTO DE 
PROJETOS ESPECIAIS 
Subordina~ao administrativa: Se
cretária de Estado da Cultura. 

Endere~o: Rua do Giz, 59 - Centro -
65.080-180 Sao Luís MA. Telefone: 
(098) 222-7412. 

Responsável: Luís Phelipe de Carvalho 
Castro Andrés (Coordenador). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 13h30. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas, fo
to gráficas e micrográficas. 

Observa-.;oes gerais: A micrografia só 
poderá ser obtida com equipamento pró
prio do pesquisador. 
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MA2.1. Livros da Camara de Sao Luís 

Histórico: Acervo gerado pela Camara 
Municipal de Sao Luís entre os séculos 
XVII e XIX, composto por 168 códices. 
Por muitos anos permaneceu depositado 
em estado de abandono num prédio em 
ruínas. Foi localizado e recolhido em 
1982 por urna equipe do Projeto Praia 
Grande (mais tarde Reviver), criado em 
1979, e dado início a sua recupera9ao 
através do Projeto Livros da Camara de 
Sao Luís (vinculado a Secretária da Cul
tura através do Departamento de Pro jetos 
Especiais). 

Datas-limite: 1646 a 1890. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 6, 72m 
textuais. 

Conteúdo: Reúne documentos relativos 
as Atas da Camara de Sao Luís, sua 
correspondencia com a Metrópole e Im
pério do Brasil e com os governantes e 
autoridades locais. Contém informa96es 
sobre índios no que diz respeito: a utili
za~ao deles em obras públicas e particu
lares; a regulamenta9ao de salários; a 
habilita9ao profissional; ao acesso a lotes 
urbanos; a organiza9ao de efetivos para 
repressao; a elabora~ao de relatórios 
acerca do estado da popula~ao indígena; a 
nomea~ao de diretores etc. A documenta
~ªº engloba termos de verea~ao de junta, 
de exame, de arremata~ao de carnes, de 
obriga~ao, de requerimento, bandos, cir
culares, cartas de data e registros de carta 
patente, de alvará, de correspondencia e 
de provisoes. Há ainda informa~oes sobre 
os índios Tapanhuno, Arua, Guajajara e 
Mayapena. 

~ 

Instrumentos de pesquisa: Indice orga-
nizado sobo critério cronológico (mimeo). 
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Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

MA3 - JOAO RENÓR - BIBLIO
TECA PRIVADA 
Subordina~ao administrativa: acervo 
particular. 

Endere~o: Rua 20 Quadra 26 casa 8 -
Cohama - 65.070-200 Sao Luís MA. 
Telefone: (098) 236-8194. 

Responsável: Joao Renor. 

Atendimento ao público: necessita pré
vio aviso. Horário: sábados das 8h as 
12h. 

Cópias: nao podem ser obtidas cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

Observa~oes gerais: Pode-se copiar ou 
microfilmar esta documentac;ao com 
equipamento portátil de propriedade do 
pesquisador desde que o proprietário dos 
documentos seja previamente avisado por 
carta ou telefone. 

MA3.1. Cole~ao de Manuscritos A vul
sos Xerocopiados do Arquivo Históri
co Ultramarino 
Histórico: Entre os anos 1978 e 1983 o 
proprietário esteve diversas vezes em 
Portugal fazendo levantamento de docu
mentac;ao primária sobre a Amazonia co
lonial. Estes inventários foram feitos no 
Arquivo Histórico Ultramarino, na Bibli-, 
oteca de Evora e na Biblioteca Pública do 
Porto. O interesse específico do professor 
Joao Renor era levantar documentac;ao 
sobre os conflitos com os índios da 
Amazonia no período colonial e resultou 
na selec;ao de considerável quantidades de 
documentos avulsos trazidos de Portugal 
em cópias xerox, reproduc;oes e micro
filmes constituindo assim um importante 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 

acervo de interesse para a história indí
gena brasileira. A maior parte das infor
mac;oes referem-se a índios do Maranhao 
e do Pará. A análise desta documentac;ao 
gerou urna série de 50 artigos publicados 
na itnprensa de Sao Luís entre 19,89 a 
1991. 

Datas-limite: 1649 a 1804. Tratamento 
técnico: organizado parcialmerite. Orga
niza~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 1.500 documentos xerocopiados. 

Conteúdo: Neste conjunto encontta-se 
grandes variedades relativos a temas 
como: trabalhos forc;ados dos índios, re
beli5es de chefes indígenas, guerras movi
das pelos , brancos, envolví mento da 
Companhia do Comércio do Maranhao 
com o tráfico de índios escravizados, ca
bos de tropas e resgates de índios do rio 
Negro, descirnentos de índios, diretrizes e 
pareceres do Conselho Ultramarino sobre 
a política indígena no Maranhao e Pará, 
conflitos dos jesuítas e franciscanos por 
causa dos índios, guerras contra os 
Caicaizes dorio ltapicuru em 1693, Car-. 
tas Régias aos Govemadores do Mara
nhao, aldeamentos dos jesuítas, carme
litas, franciscanos e mercetlários, índios 
nos trabalhos das obras públicas em Sao 
Luís e Belém, assaltos dos cabos de tropas 
as aldeias indígenas. A concentrac;ao mai
or <leste conjunto diz respeito ao século 
XVII e daí vem a importancia do conjunto 
que reúne documentos muito raro~ e de 
grande interesse para a história indígena 
da Amazonia. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
zac;ao, necessita autorizac;ao. 
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MA3.2. Reprodu~oes Fotográficas da ,, 
Biblioteca Pública do Porto, Evora e 
Arquivo Histórico Ultramarino 
Histórico: Trata-se de documenta~ao es
pecífica relativa ªº século xvm, que em 
1983 nao podia ser copiada em xerox, 
mas podia ser filmada e reproduzida em 
fotografía tamanho 24 x 30 cm. Procede 
da Biblioteca Pública do Porto, da Bibli
oteca Pública Eborense e do Arquivo His
tórico Ultramarino de Lisboa. Ref ere-se 
aos índios Timbira do Piauí e generica
mente a índios do Pará. Trata também do 
Governo de Mendon~a Furtado, de sua 
política comas aldeias e comos Jesuítas. 
Sao documentos avulsos do códice 172 da 
Biblioteca do Porto e das caixas de papéis 
avulsos sobre o Maranhao do Arquivo 

" Ultramarino e da Biblioteca de Evora. 
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Datas-limite: 1739 a 1752. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 200 fotografías. 

Conteúdo: Conjunto constituído por: 
autos da devassa contra os Timbira, 
Guegue, Acroá-A~u, Acroá-Mirim dorio 
Parnaíba em l 739 e contra os índios Mura 
do rio Madeira em 1738; relatório da 
viagem de Mendon~a Furtado em 17 52, 
de Belém do Pará até a Vila Nova de Sao 
José do Macapá, onde recomenda o alde
amento de popula~oes indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Boletim de 
pesquisa da CEDEAM vol. 3:5, 1984; 
Autos da devassa contra os índios Mura 
dorio Madeira e na~oes dorio Tocantins 
1738-1739, Manaus, INL/CEDEAM, 
1986. 
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MTl - ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria Estadual de Administra9ao. 

Endere-;o: CPA Bloco 111- 78.068-310 
Cuiabá MT. Telefone: (065) 313-3103. 

Responsável: Padre José de Moura e 
Silva (Diretor). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas, fo
tográficas. 

MTl.1. Documenta-;ao A vulsa, Livros 
de Registros das Coletorias Pro
vinciais, Presidencia da Província 

Histórico: Com o Decreto Interventorial 
nº 3278, de 13/11/1931, que anexou o 
Arquivo a Biblioteca Públicacom adeno
mina~ao de Biblioteca e Arquivo Público, 
foi recolhida a documenta9ao do período 
Imperial, abrangendo documentos avul
sos, livros de registros, livros de coletori
as provinciais,justi9a militar, correspon
dencia ativa e passiva, relatórios e atas 
provenientes da Presidencia da Província 
de Mato Grosso. 

Datas-limite: 1822 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza-;ao: cronológica. Documenta9ao 
avulsa acondicionada em latas. Dimen
soes: 800,00m textuais. 

Conteúdo: Autoriza9ao para forneci
mento de alimentos aos índios, atendi
mento aos que estao sendo amea9ados, 
fomecimento de brindes e foices, aldea
mentos que deverao ser extintos, auto de 
devassa de um homicídio com réu índio, 
recursos para despesas com catequese, 
contrato de trabalho indígena, chegada 
em Cuiabá de índios nus, invasao da 
civiliza9ao nas aldeias indígenas, índios 
enxotados de suas terras pelos produto
res, concessao de terrenos para aldeamen
tos e para o trabalho indígena, pacifica-
9ao e aldeamento, preocupa9ao em 
domesticar o índio sem causar terror, 
doen9a indígena entre muitos outros as
suntos. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes gerais: Documenta9ao 
muito vasta sem organiza9ao, nem fi
chários. Os documentos avulsos compre
endem um total de 1.850.000 unidades. 

MTl.2. Documenta-;ao Manuscrita da 
Capitania de Mato Grosso 

Histórico: Combase no Decreto nº 3278 
de 13/11/1931, foi recolhida a documen
ta9ao produzida e recebida pelos Capi
taes-Generais, primeiros Governadores 
da Capitanía de Mato Grosso. 

Datas-limite: 1749 a 1827. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Livros em ordem 
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cronológica. Dimensoes: 200,00m textu
a1s. 

Conteúdo: O acervo é composto por urna 
vasta documenta9ao do peóodo colonial 
formada de correspondencia, ordens régi
as, provisoes. Dentre os assuntos aborda
dos na documenta9ao, destacamos: a uti
liza9ao do índio como mao-de-obra para 
remar canoas; alian9a com os Guaná; 
ordens régias ordenando contatos pacífi
cos, fazendo guerra só em caso de ex
trema necessidade e liberdade aos cati
vos; ordem aos missionários para ir as 
redu96es indígenas; casos de espanca
mento e assassinato de índios; aluguel de 
índios das aldeias por pre90 baixo para 
desinfestar o sertao, morte e cativeiro dos 
Kaiapó; fuga de índios; ordena9ao de 
índios para povoar as margens do rio 
assegurando a posse das terras; índios 
guias; remunera9ao de trabalho indígena. 

Instrumentos de pesquisa: Nao há. Os 
documentos estao sendo preparados para 
microfilmagem. 

MTl.3. Documentos Impressos da Co
missao Rondon 

Histórico: Documenta9ao transferida do' 
Ministério da Agricultura, Conselho Na-, 
cional de Prote9ao aos Indios para o Ar-
qui vo Público do Estado de Mato Grosso. 

Datas-limite: 191 O a 1934. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: O, 1 Om 
textuais. 
Conteúdo: Este · conjunto documental 
consta da explora9ao e levantamentos 
efetuados pela Comissao Rondon. Livros 
de relatórios relatam: a explora~ao dos 
rios Amari e Machado; o cotidiano das 
tribos indígenas; os primeiros contatos da 
expedi~ao e suas rela~oes com os índios; 
as trocas de gentileza; alimenta~ao; domi-
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na~ao das áreas ocupadas pelos índios; 
prote9ao aos índios mediante demarca9ao 
de terras; utiliza9ao da sua mao-de-obra; 
rela9ao de amizade; doen9as; fundac;ao de 
postos; grupos de índios Terena da aldeia 
do Ipégue e de índios Bororo. 
Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MTl.4. Periódicos Mato-Grossenses 

Histórico: O conjunto foi montado a par
tir de um trabalho realizado em conjunto 
coma UFMT-NDIHR o qual se articula
va com o Plano Nacional de Microfil
magem de Periódicos Brasileiros. O ar
quivo acumulou material desde o século 
XIX até os dias atuais. Parte da cole9ao 
encontra-se microfilmada. Já foram 
localizados 349 títulos de periódicos 
mato-grossenses (capital e interior) abar
cando inclusive um substancial acervo de 
periódicos pertencente ao atual Estado de 
Mato Grosso do Sul. Conjunto semelhan
te existe no NDIHR-UFMTe na Bibliote
ca Nacional do Rio de Janeiro. 
Datas-limite: 184 7 a 1969. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: cronológica, onomástica. Di
mensoes: sao 125 títulos de periódicos. 
Conteúdo: Os temas abordados sao vari
ados, podendo ser mencionados com pri
oridade aqueles concementes a missoes e 
aldeamentos e as questoes de terra. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
periódicos mato-grossenses. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

MTl.5. Rela~ao de Livros e Docu
mentos da Secretaria do Interior, Justi
~a e Finan~as 

Histórico: Documenta9ao recolhida no 
Arquivo Público após aLei nº 3278de13/ 
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11/1972 e a aprova~ao, em 1973, do 
regimento interno da Secretaria da Admi
nistra~ao, estabelecendo a competencia 
do Departamento de Documenta<;ao e 
Arquivo. 

Datas-limite: 1912 a 1951. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimens0es: 7 ,OOm textuais. 

Conteúdo: Trata-se de um conjunto do
cumental muito vasto. A pesquisa preli
minar levantou os seguintes tipos de do
cumenta<;ao referentes as popula<;6es 
indígenas: registro de ordens, ofícios di
versos, protocolos, cópias de ordens de 
pagamento, informa<;6es sobre o aldea
mento de índios e pedidos de terra para as 

·aldeias indígenas. 
''L 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MTl .6. Registro de Corresyondencia 
Oficial da Di reto ria Geral dos Indios com 
a Presidencia da Província 

Histórico: ver conjunto MTl.1. 

Datas-limite: 1848 a 1873. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimensoes: 1 O li vros de regis
tro da correspondencia oficial. 

Conteúdo: Consta da correspondencia 
entre os diretores de índios e o executivo 
daProvíncia, abrangendo diversos assun
tos, tais como: solicita<;6es diversas para 
pagamento; substitui~ao de mestres na 
catequese; mapa dos a1deamentos de índi
os; atrocidades praticadas pelos índios; 
utiliza<;ao de instrumentos para ame
drontá-los; rela<;aode pedidos de compras 
de miudezas, papel, instrumentos musi
cais e ferramentas; castigo aos índios 
acusados de roubo e depreda<;ao; solicita-
9ao de transferencia; utiliza<;ao da mao
de-obra indígena no corte de lenha; fuga 
de soldado com índia; solicita9ao de verba 
para catequese. 

GurA DE FoNTEs PARA A HrsTóRIA lNDfGENA 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MT2 - APOENA MEIRELES 
Subordina~ao administrativa: acervo 
particular. 

Endere~o: Rua Teresa Lobo 60- Consil 
- 78.048-700 Cuiabá MT. Telefone: 
(065) 624-5073. 

Responsável: ApoenaMeireles (Proprie
tário ). 

Atendimento ao público: sob consulta. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

MT2.1. Arquivo Privado 

Histórico: O acervo, abrangendo recor
tes de jornais e revistas, e publica<;6es 
especializadas, f oi formado do material 
acumulado durante as gestoes de Apoema 
Meireles enquanto responsável pelas 
frentes de atra¡_;ao da FUN Al, Chef e do 
Parque do Aripuana, Delegado Regional 
de Rondonia, Superintendente e Presiden
te da FUNAI. 

Datas-limite: 1968 a 1988. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 7 ,OOm 
textuais, 178 fotografias, 135 fitas audio
magnéticas, 23 mapas, 200 unidades de 
outras formas. 

Conteúdo: O conjunto documental versa 
sobre política federal com rela<;ao as ter
ras indígenas, forma9ao de frentes de 
atra<;ao e a fundac;ao de postos e parques 
indígenas, especialmente em Rondonia. 
Também incluí relatórios sobre a atra<;ao 
dos seguintes grupos indígenas: Suruí, 
Cinta-Largas e Zoró. Os slides dizem 
respeito aos índios Suruí e Kren-Akarore. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
zac;ao. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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MT3 - CONSELHO INDIGENIS-,, 
TA MISSIONARIO 
Subordina~ao administrativa: Confe
rencia Nacional dos Bispos do Brasil 

Endere~o: Ruados Nambikwaras 32 -
Bairro Santa Helena - 78.000 Cuiabá 
MT. Telefone: (065) 323-2985. 

Responsável: Mário Bordignon (Coor
denador). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza<;ao; prévio aviso. Horário: 2ª a 6ª 
das8has llh30edas 14has 17h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

MT3.1. Conselho Indigenista Missio
nário - Arquivo Geral 
Histórico: O CIMI foi criado em · 1972 
pelos órgaos missionários, sendo órgao 
.anexo ao CNBB. Suafinalidade principal 
é coordenar e articular a política indige
nista regional e nacionalmente, valori
zando a cultura de cada povo e es
timulando a auto-determina<;ao. O 
conjunto está constituído por: atas, cor
respondencia, depoimentos, entrevistas, 
leis, memorandos, ofícios, pronuncia
mentos, relatórios, periódicos e recortes 
de jornais, livros, textos e audio-visuais. 

Datas-limite: 1961 a 1991. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Parte da documenta<;ao está 
arran jada por espécie documental e parte 
arranjada cronologicamente. Dimen
soes: 30m textuais, 6 fitas audio-magné
ticas, 13 mapas, 83 unidades em outras 
formas. 

Conteúdo: Neste conjunto estao arrala
dos vários tipos de documentos, abran
gendo assuntos que vao desde reservas 
indígenas, levantamento topográfico des-
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tas áreas e demais quest6es relativas a 
terras, passando por decretos oficiais so
bre limites de fronteira e emancipa<;ao, 
questoes de saúde indígena, sobre povos 
de todas as regioes do país. 

Instrumentos de pesquisa: Foi elabora
do um catálogo da documenta<;ao existen
te no CIMI em 1986 organizado por or
dem alfabética, cronológica e por tipo/ 
espécie documental. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

MT4 - FUNDA~ÁO CULTURAL 
DE MATO GROSSO 
Subordina~ao administrativa: Divisao 
de Museus. ' 

Endere~o: Pra<;a da Republica 151 -
Centro,,...., 78.068-380 Cuiabá MT. Tele
fone: (065) 321-3391. 

Responsável: Luiz César Paria (Histori
ador da Divisao de Museus). 

Atendimento ao público: sem restri<;6es. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as l 8h. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

MT4.1. Anal da Funda~ao Capitanía de 
Cuiabá (Anonimo) 

Histórico: Manuscrito <loado por Ten . 
Cel. José Goulart Camara pertencente ao 
Gal . Francisco J aguaribe Gomes de 
Mattos, ex-componente da Missao 
Rondon. 

Datas-limite: século XVIII. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental.. Di
mens0es: um único Jivro manuscrito. 

Conteúdo: Este documento aborda os 
seguintes aspectos da ocupa<;ao do Mato 
Grosso no século XVIII: bandeiras de 
apresamento; expedi<;6es punitivas; tra-
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tados de paz; conflitos entre brancos e 
índios; trabalho compulsório do índio; 
rela~oes entre negros e índios; rela~ao 
igreja-índio. 

Instrumentos de pesquisa: está sendo 
concluído um catálogo dos documentos 
de cartório. 

; 

MT4.2. Museo do Indio 

Histórico: O acervo do Museu foi cons
tituído a partir de objetos doados pela 
FUNAI. 

Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie. Dimensoes: da
dos nao disponíveis. 

Conteúdo: Dentre os objetos de cultura 
material doados pela FUNAI encontram
se adornos, utensílios, peneiras, cintos, 
caba~as, faixas, manta, rede, cestas, pen
te, instrumentos de ritual, cocar, plu
mário, remo, boneca, borduna, facoes, 
arcos, flexas e ceramica. No Museu há 
ainda o livro do escritor frances Charles 
Henri Badet ofertado a Biblioteca Pública 
de Cuiabá por Rondon, além de urna carta 
geográfica da Comissao das Linhas Tele
gráficas com planta da linha construída, 
num painel de 2,50 x 2,50, mostrando 
Mato Grosso e regioes circunvizinhas, 
executada sob a coordena~ao de Rondan, 
em 1952. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MTS - INSTITUTO CENTRO DE 
VIDA 
Endere~o: Rua Doze nº 3001 - Boa 
Esperan9a-78.068-380CuiabáMT. Te
lefone: (065) 361-5765. 

Responsável: Maristela Nazaré de 
Moura (Coordenadora). 

GurA DE FoNTES PARA A H1sTóRIA INDfGENA 

Atendimento ao público: necessita pré- , . . 
vio aviso. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

MTS.1. Arquivo Geral . 

Histórico: O Instituto Centro de Vida tem 
um banco de dados sobre questoes 
ambientais, principalmente a nível regio
nal, e a questao indígena é um dos temas 
do acervo. A maioria do material existen
te é composta de recortes de jornal. 

Datas-limite: 1985 a 1991. Tratamen'to 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 1 Om textu
a1s. 
Conteúdo: Parte do acervo documenta a 
constru~ao de urna usina hidrelétrica em 
terras indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: O acervo do instituto de
verá ser conectado a urna rede 
informatizada, o que vai ampliá-lo erh 
breve. 

MT6 - MISSÁO ANCHIETA DE 
DIAMANTINO 
Subordina~aQ administrativa: Diocese 
de Cuiabá. ... 

Endere~o: Igreja Senhor dos Passos -
Beco do Candieiro s/nº - 78.068-370 
Cuiabá MT. Telefone: (065) 624-7675. 

Responsável: Padre José de Moura e 
Silva {Administrador do Acervo). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza~ao. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

MT6.1. Missao de Diamantino 

. Histórico: O acervo foi composto a partir 
da Missao de Diamantino e contém docu
menta~ao ligada a atua~ao jesuítica, espe-
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cialmente do clero ligado a Província do 
Brasil.Central, até 1952, e daí para frente 
pertenceu a Província Meridional do Bra
sil, com sede em Porto Alegre até 1979, 
momento em que foi fechada a missao. 
Nesse momento, o acervo, depositado na 
cidade de Diamantino, f oi transladada 
para Cuiabá e no momento está em fase de 
arranjo. Esta missao abarca va 27 municí
pios d0 norte e médio norte de Mato 
Grosso e nele atuaram a Companhia de 
Jesuseas Irmazinhas da !maculada Con
cei~ao. O conjunto documental é compos
to de 12 mil documentos, aproximada
mente. 

Datas-limite: 1925 a 1980. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o,: cronológica. Dimensoes: 13m 
textuais. 

Conteúdo: A documenta~ao básica se 
tefere aquela adstrita aos superiores jesu
ítas, a lgreja Católica, a Missao de 
Utiariti e as correspondencias do órgao 
comos poderes constituí dos e com entida
des civis, como o CIMI, a UFMT e as 
comunidades de bairro. A documenta~ao 
pode ser dividida em duas fases distintas: 
a prime ira diz respeito a fase prime ira da 
missao, cu jo objetivo era tornar os índios 
brancos e a segunda fase quando os mis
sionários se uniram com os antropólogos 
e urna nova política foi estabelecida, 
quando se passou a valorizar e respeitar a 
cultura indígena. 

Instrumentos de pesquisa: índice crono
lógico. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
za~ao. 
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MT7 - MUSEU RONDON 
Subordina~ao administrativa: Univer
sidade Federal de Mato Grosso -Coorde
na~ao de Cultura. 

Endere~o: Av. Fernando ·correa sinº -
Coxipó - 78.068-380 Cuiabá, MT. 

Responsável: Idevar José Sardinha. 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 

Cópias: fotográficas. 

MT7.1. Museo Rondon - Conjunto 
Geral 
Histórico: O acervo documental nasceu 
em 1972, momento da cria~ao do órgao e 
manteve duas poJíticas, a primeira de 
concebe-lo apenas como urna sala de 
exposi~oes de artesanato e indumentária 
indígena e a segunda de se tomar edu
cativo e itinerante, assim como possuir 
urna reserva técnica. Essa nova política 
vem sendo desenvolvida há cinco anos. 
Existe o projeto museu-escola, onde o 
acervo indígenaé levado as escolas públi
cas, acompanhado de palestras. 

Datas-limite: 1972 a 1982. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mens0es: 600 pe~as artesanais e artef a tos 
de guerra e ainda indumentária. 

Conteúdo: Pe~as: plumagens, tape~aria, 
cestaria, ceramica, armas, adornos, uten
sílios domésticos, inclusive urna oca, 
construída pelos próprios índios. 

Instrumentos de pesquisa: um catálogo 
que se encontra no prelo na editora-gráfi
ca da UFMT. 

Observa~oes: O Museu participa hoje do 
programa UNESTADO: a universidade 
na cidade, ocasiao em que seu acervo é 
levado até os municípios de Mato Grosso. 

\ 
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MT8 - NUCLEO DE DOCUMEN-
TA(:ÁO E INFORMA(:ÁO HIS
TÓRICA REGIONAL - NDIHR 
Subordina~ao administrativa: Univer
sidade Federal de Mato Gros so - Coorde
na~ao de Cultura. 

Endere~o: Av. Fernando Correa s/n -
Coxipó - 78.068-380 Cuiabá MT. Tele
fone: (065) 315-8367. 

Responsável: Edvaldo de Assis 
(Supervisor). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 17h30. 

Cópias: eletrostáticas, fotográficas. 

MTS.1. Acervo Marechal Candido 
Mariano da Silva Rondon - Acervo de 
Fotografias 

Histórico: O acervo foi doado pelo Sr. 
Cilio Rondon, sobrinho neto do marechal, , 
que o fez em 1981. E o mesmo constituído 
de f otografias do Marechal Rondon e de 
inúmeros índios, do Brasil e do exterior. A 
maioria das fotos sao originais e inéditas, 
merecendo urna publica~ao especial, urna 
vez que diversas tribos já desapareceram. 

Datas-limite: 1900 a 1920. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: por tipo/espécie documental. 
Dimensoes: 94 fotografias. 

Conteúdo: O conju'nto documenta] é pre
cioso e refere-se ao c6ntato da Comissao 
Rondon comas diversas tribos encontra
das no Centro-Oeste e na Amazonia, mu i
tas delas já desaparecidas. As fotografias 
foram, em sua grande matona 
identificadas e sao relativas aos índios do 
Brasil e da América Latina, especialmen
te das Guianas. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

GUJA DE FONTES PARA A HISTÓR!A INDÍGENA 

Observa~oes: As fotografías estao cola
das em dois álbuns de fotografía e os 
comentários sobre elas-estao fixadas no 
alto das fotos com clips. Por se tratar de 
fotos de familia, nao pudemos recuperar 
as informa~oes precisas, visto que o <loa
dor nada sabia a respeito desse material, 
no que toca a seu histórico. Apenas sabe
mos que pertenceram a família de Rondon 
e que datam da primeira metade do século 
XX. 

MTS.2. Acervo Marechal RQndon -
Recortes de Jornais 

Histórico: O acervo foi doado pelo Sr. 
Cillo Rondon, sobrinho do Marechal em , ' 
1981. E o mesmo constituído de recortes 
de jomais que versam sobre Rondon e a 
política indigenista, sobre a Comissao 
Rondon, sobre a trajetória de Rondon. 

Datas-limite: 1910 a 1970. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 4,63m tex
tuais. 

Conteúdo: Os recortes de jornais (dos 
estados de SP, RJ, ES, RS, MG, RN, DF, . 
PR e MT) estao classificados nos temas: 
Biografia, Ca~adas de Rondon, Campa
nha Pró-Monumento Rondon, Cédulas 
coma Efígie de Rondon, Missao Rondon, 
Morte de Rondon, Desaparecimento do 
Tenente Feman~o, Doen~a de Rondon, 
Rondon e os Indios, Homenagem a 
Rondon, Obra de Rondon, entre outros. 

Instrumentos de pesquisa: quatro ál
buns contendo um índice dos assuntos e de 
seus artigos comas páginas respectivas. 

Observa~0es: Este acervo veio para a 
UFMT como doa~ao e, no momento do 
arranjo foram separadas as fotos dos re
cortes de jornais, 111otivo pelo qual utiliza
mos dois formulários para sua identifi-
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ca9ao, por estarem em fases distintas de . 
arranJO. 

MT8.3. Arquivo da Delegacia do Mi
nistério da Fazenda de Mato Grosso 

Histórico: Em 1980 o referido arquivo 
foi recolhido, sob custódia, de seu prédio 
original, para a UFMT. Urna equipe de 
historiadores se responsabilizou pelo seu 
arranjo. Para tanto, foram feítos estudos 
sobre história administrativa do Brasil e 
do Mato Grosso. Após estes estudos teve 
início o arranjo, considerando os fundos, 
a saber: Provedoria da Real Fazenda, 
Tesouraria Provincial e Delegacia Fiscal. 
Após um período de arranjo, publicou-se . 
o inventário da Provedoria da Fazenda, e 
no momento atual está sendo organizado 
o acervo da Tesouraria da Fazenda da 
Província. O acervo existe em seu estado 
original e urna parte está em microformas. 

Datas-limite: 17 40 a 1960. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: por tipo/espécie de documenta-
9ao. Os fundos ainda nao trabalhados se 
encontram organizados em ordem crono
lógica. 

Conteúdo: Por se tratar de urna docu
menta9ao de natureza fazendária, é ela 
constituída, em sua grande maioria, de 
documentos de receita e despesa. Os do
cumentos existentes sobre índios, dizem 
respeito a pagamento por servi9os presta
dos a Fazenda Nacional. Difícilmente sao 
dados os nomes das tribos ou grupos aos 
quais pertencem os índios. 

Instrumentos de pesquisa: lnventário 
analítico do Arquivo da Delegacia do 
Ministério da Fazenda de Mato Grosso: 
Provedoria da Real Fazenda, Cuiabá, 
UFMT; lnventário sumário das guias de 
exporta9ao, importa~ao e reexporta9ao. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado . 

MT8.4. Documentos Ibéricos 

Histórico: O acervo f oi formado pelo 
Convenio UFMT-Funda9ao Calouste 
Gulbenkian que financiou duas viagens 
da pesquisadora Maria Cecília Guerreiro 
de Souza para Portugal entre 1973 e 1977 
para copiar os microfilmes referentes a 
documenta9ao Colonial de Mato Grosso, 
junto ao Arquivo da Torre do Tombo, 
Arquivo Histórico Ultramarino, Bibliote
ca da Ajuda, Tribunal de Contas e Bi
blioteca Provincial da Ilha da Madeira e 
na Espanha foram microfilmados os do
cumentos do Archivo Genera] de Indias 
num total de 58 mil fotogramas. 

Datas-limite: 1700 a 1821 . Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: por tipo/espécie documental. 
Dimensoes: 58.000 microformas. 

Conteúdo: O conjunto documental é 
vastíssimo e está sendo arranjado por 
partes. A primeira parte do trabalho foi a 
cataloga9ao da documenta9ao do Arqui
vo Histórico Ultramarino e da Torre do 
Tombo. O grosso da documenta9ao é 
formado de correspondencia dos Ca
pitaes-Generais com a Metrópole, porém 
existem mapas de popula9ao, cartas geo
gráficas. Em todas essas espécies docu
mentais, existem referencias a índios. Os 
demais temas relevantes sao: admi-

• 
nistra~ao civil de índios, urna vez que os 
jesuítas tiveram pouca atua~ao na regiao, 
pois semente duas missoes foram criadas 
no século XVIII. Os índios passaram a ser 
administrados por civis, inicialmente 
bandeirantes paulistas e depois aqueles 
que se fixaram na regiao do Cuiabá e do 
Guaporé. Outros temas recorrentes: ., 
Diretórios de Indios, governo espiritual 
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das aldeias civis, terras indígenas e mao
de-obra indígena e política indigenista. 

Instrumentos de pesquisa: Maria Cecí
lia Guerreiro de Sousa, org., lnventário 
de documentos históricos sobre o Cen
tro-Oeste, 4 vols., Cuiabá, s.d. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

MT8.5. Periódicos Mato-Grossenses -
Memória da Imprensa 

Histórico: O conjunto documental se ori
ginou tendo por base o Plano Nacional de 
Microfilmagem de Periódicos Brasileiros 
quando conveniaram Biblioteca Nacional 
e NDIHR o plano teve início como levan
tamento dos acervos locais privados e 
institucionais para arrolamento e catalo
gayao dos jornais e revistas de Mato 
Grosso. Foram localizados 349 títulos 
num total de treze mil exemplares dos 
quais 125 Já se encontram microfilmados 
e catalogados. Atualmente o trabalho se 
encontra em desenvolvimento com a 
microfilmagem de periódicos produzidos 
pós-1930. Os microfilmes encontram-se 
depositados no NDIHR e na Biblioteca 
Nacional sendo que urna cópia deles exis
te no Arquivo Público de Mato Grosso 
(ver conjunto MTl.4). Os periódicos mi
crofilmados foram coletados nos seguin
tes acervos: Arquivo Público do Estado 
de Mato Grosso, Biblioteca Nacional 
Cúria Metropolitana de Cuiabá, Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso, 
Hemeroteca "JúliodeMesquita" e Núcleo 
de Documentayao e Inf ormayao Histórica 
Regional, além das seguintes coleyoes 
particulares: Maria Benedita Deschamps 
Rodrigues (Dunga) e de Josefina Paes de 
Barros Brandao Lima, moradoras de 
Cuiabá. 
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Datas-limite: 184 7 a 1969. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 125 
títulos microfilmados. 

Conteúdo: Por se tratar de um acervo 
vastíssimo vários temas sao abordados 
nao só os relacionados acima. Nos perió
dicos ligados a lgreja Católica os temas 
recorrente sao terras e aldeamentos
·catequizayao. Já nos de cunho privado se 
tomam relevantes os temas de política 
indigenista - questao de terras. A Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso trabalham mais a questao 
das guerras e conflitos, assim como abor-

. dam questoes de etnografia. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
periódicos mato- grossenses. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

MT8.6. Relatórios de Presidentes de 
Província 
Histórico: O conjunto documental está 
microfilmado, o que só foi possível como 
convenio estabelecido entre o NDIHR e a 
Biblioteca Nacional, através do Plano 
Nacional de Microfilmagem dos Periódi
cos Brasileiros. No início ao NDIHR ca
bía a reuniao do material a ser microfil
mado junto a Biblioteca Nacional, porém 
hoje o NDIHR já possui seu centro pró
prio de microfilmagem e a Biblioteca 
Nacional apenas fornece o laudo pericial 
no que toca a qualidade do produto final. 
O acervo possui microfilmado todo ~ pe
ríodo imperial e republicano. 

Datas-limite: 1835 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 23 ro
los de microfilmes J6mm. 
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Conteúdo: O primeiro relatório de Mato 
Grosso data de 1835 e por este motivo o 
título "Relatório" é dado a todo o acervo, 
que compreende Relatórios, Falas e Men
sagens de Presidentes da Província ou de 
Chefes de Polícia ou de outras au
toridades. Nos relatórios provinciais a 
preocupa9ao maior era coma catequese 
indígena através da inspetoria de índios. 
Ainda nesses relatórios encontramos ma
pas de popu1a~ao indígena. No período 
republicano a catequese continuava ser 
preocupa9ao através da Inspetoria de Lo
caliza9ao de Trabalhadores Nacionais. 
Na Segunda República a questao da polí
tica é objeto de discussao, assim como a 
questao de terras e coloniza~ao. Nesse 
período, encontramos as colonias indíge
nas adstritas as miss6es salesianas ·e aos 
postos da FUNAI. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

MT9-0PERA<;ÁO ANCHIETA
OPAN 
Subordina~áo administrativa: Setor de 
Documenta9ao. 

Endere~o: A venida Ipiranga 97 - Goia
beira - 78.005-470 Cuiabá MT. Telefo
ne: (065) 322-2980. 

Responsável: Joao Dal Poz Neto (Coor
denador Geral). 

Atendimento ao público: necessita pré-. . 
vio aviso. 

Cópias: eletrostáticas. 

MT9.1. Arquivo de Povos Indígenas, 
Arquivo Administrativo e Documen
ta~áo dos Projetos de Trabalho 

Histórico: A partir de sua funda9ao em 
1969 a OP AN vem acumulando urna do-
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cumenta~ao formada pelo material que 
ela produz, contendo informa96es diver
sas sobre os povos indígenas no Brasil, a 
política indigenista e recortes de jornal 
sobre estas quest6es. 

Datas-limite: séculos XIX a XX. Trata
mento técnico: organizado parcialmente. 
Organiza~áo: cronológica, temática. Di
mensoes: 22 gavetas de pastas 
suspensas. 

Conteúdo: Os relatórios e corres
pondencias referente aos projetos da 
OPAN nas áreas indígenas datam de 
1969. O Arquivo dos Povos Indígenas 
abarca materiais datando do início do 
século XIX até o presente e está dividido 
nas seguintes séries: geral, terras, econo
mía, saúde, educa9ao, Jínguas, mapas, 
noticias de jomais. 

' Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 

MTlO - SUPERINTENDENCIA 
EXECUTIV A REGIONAL DA 
FUNAI 
Subordina~ao administrativa: Funda-, 
~ao Nacional do Indio. 

Endere~o: RuaSaoJoaquim 1047-Por
to - 78.020-700 Cuiabá MT. Telefone: 
(065) 624-6244. 

Responsável: Joao Gomes Machado 
Neto (Assessor I). 

Atendimento ao público: sem restri~óes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 16h. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

Observa~oes gerais: Nao há um atendi
mento ao público em virtude da institui
~ao a nível regional nao ter organizado 
ainda seu centro de documenta~ao. Cal-

' 
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cula-se em torno de 80 caixas de docu
mentos textuais mais mapas e fotografía. 

MTl0.1. Documentos Administrativos 
Histórico: dados nao disponíveis. 

Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: por tipo/espécie documental. 
Dimensoes: aproximadamente duas sa
las 4 x 4m. 

Conteúdo: Cada divisáo do órgáo tem 
seu conjunto documental ainda em fase de 
organiza~ao por espécie documental, 
abrangendo telex, radiogramas, ofícios, 
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cartas, relatórios, portarías e comuni
ca~oes internas. Sao vários temas como a 
questáo fundiária, política indigenista e 
de desenvolvimento comunitário, confli
tos em áreas indígenas, desenvolvimento 
de a~oes de saúde, ~onserva9ao de recur-

. sos naturais. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. Está 
em fase de diagnóstico para que se elabore 
um projeto de cria9áo destes instrumen
tos. 

Restri~oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 
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MSl - ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL DE MATO GROSSO 
DOSUL 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria de Estado da Justi9a e do Trabalho. 

Ender~o: RuaArlindodeAndrade 118-
Centro-79.008-370CampoGrandeMS. 
Telefone: (067) 382-5440. 
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Responsável: Kátia Cristina N ascimento 
Figueira (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri9oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

MSl.1. Cole~ao Comunidades In
dígenas de Mato Grosso do Sul 
Histórico: Separado do Estado de Mato 
Grosso em 1977, o Estado de Mato Gros
so do Sul passou a acumular documenta-
9ao pertinente ao novo estado de maneira 
desordenada. O Arquivo Público do Es
tado somente veio a ser criado em 1987, 
passando a gerir, em especial, o patrimo
nio documental produzido e acumulado 
pela administra9ao pública estadual. O 
acervo sobre popula<;oes indígenas foi 
obtido através de doa9oes de docu
menta9ao nao seriada, original e cópias, 
por pesquisadores, em momentos distin
tos e com diferentes proveniencias. 

Datas-limite: 1958 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-

za~ao: temática. O acervo guarda urna 
identifica9ao interna distinguindo as po
pula96es indígenas as quais se refere. 
Dimens0es: 0,74m textuais, 2 mapas . 

Conteúdo: Sao diversos documentos 
abrangendo estudos de identifica9ao e le
vantamento ocupacional, laudos antropo
lógicos, recortes de jornais referentes a 
conflitos, certidoes diversas de terras, 
mapas, correspondencia entre MIRAD, 
FUNAI e as comunidades pedindo pro
videncias sobre processo de reaviventa-
9ao, demarca9ao, invasao e arrendamento 
de terras indígenas. Existem ainda 
documentos esparsos da FUNAI refe
rentes a educa9ao, terras e estudos lin
güísticos. 

Instrumentos de pesquisa: nao há (ver 
observa<;5es). 

Observa~óes: O Arquivo Público Esta
dual produziu um primeiro trabalho de 
pesquisa para elabora<;ao de um Guia de 
Fontes para a História das Popula96es 
Indígenas de MS, a partir da localiza<;ao 
de documentos a elas relacionados exis-, 
tentes no Musen do Indio (RJ) e no Centro 
de Documenta9ao da FUNAI (DF). Esta 
pesquisa nao contemplou, contudo, a do
cumenta<;ao depositada no Arquivo Pú
blico Estadual. 

MSl.2. Fundo Mate Larangeira 

Histórico: A Companhia Mate La
rangeira teve início em t 882, quando 
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Thomaz Larangeira obteve do Governo 
Imperial a primeira concessao para ex
plorar os ervais nativos do Planalto do 
Amambaí. Com a Proclama~ao da Re
pública, associou-se a família Murtinho 
e, posteriormente, a firma Francisco 
Mendes & Cia., de Buenos Aires. Ampli
ando a área de concessoes a totalidade dos 
ervais nativos, chegou a arrendar, no iní
cio do século, 5.000.000 ha de terras 
devolutas. Utilizando mao-de-obra de ori
gem paraguaia e indígena, a Mate La
rangeira permaneceu na regiao até mea
dos da década de 1940, quando come9ou 
a decadencia da explora9ao de erva-mate 
na regiao. O presente acervo foi <loado 
pela família Mendes Gon9alves. Os do
cumentos foram colecionados pela famí
lia ao longo dos anos. Retratam a vida nos 
ervais e na sede da companhia, a Fazenda 
Campanário, bem como o processo de 
trabalho coma erva-mate, a trajetória da 
família Mendes Gon9alves, entre outros , 
assuntos. E importante destacar que parte 
significativa do acervo textual da Compa
nhia encentra-se ainda em poder da em
presa que sucedeu a Mate Larangeira. 

Datas-limite: 1920 a 1950. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao : cronológica, temática, ono
mástica. O acervo acha-se em fase de 
organiza9ao. Dimensoes: 0,64m textu
ais, 1.820 fotografias. 

Conteúdo: O acervo compoe-se de recor
tes de jornais, ofícios diversos e, princi
pal mente, fotografias (positivos e negati
vos). Trata-se de documentos que 
retratam o ciclo economico da erva-mate 
no estado (Sul de Mato Grosso ), o proces
so de produ~ao da erva-mate, condi96es 
üe vida e trabalho nos ervais, conflitos 
entre a Companhia e outros ocupantes da 
área (trabalhadores "paraguaios", con-
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forme citados nos documentos, gaúchos, 
etc.). 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: por estar em fase 
de organiza9ao. 

, 
MS2 - ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA DE MATO GROSSO DO 
SUL/DIRETORIA DE DOCU
MENTA<;AO 
Subordina~ao administrativa: As
sembléia Legislativa de Mato Grosso do 
Sul 

Endere~o: Parque dos Poderes Bloco 9 -
Parque dos Poderes - 79 .03 ~902 Campo 
Grande MS. Telefone: (067) 726-4099 
ramal 269. 

Responsável: Gilza Nuria Brandao 
Marro ni. 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h as 18h. 

Cópias: nao podem ser obtidas a partir da 
infra-estrutura existente. 

MS2.1~ Fundo Atas das Sessoes 
Legislativas 

Histórico: A Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul foi instalada em 1 ºde 
janeiro de 1979. O acervo acumulado 
reúne as Atas da Assembléia Legislativa 
desde a sessao inaugural até os dias atu
ais, em códices que agrupam os docu
mentos por mes e ano. A Diretoria de 
Documenta9ao, criada em 1988/89, ape
nas recentemente passou a receber esta 
documenta9ao, anteriormente acumulada 
no Setor de Arquivo Geral. 

Datas-limite: 1979 ao presente. Trata
mento técnico: identificado. Organiza
~ao: cronológico. O acervo está em fase 
de organiza9ao. Dimensoes: 10,08m tex
tuais, 1 O microf ormas. 
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Conteúdo: Atas das Sessoes Ordinárias e · Cópias: eletrostáiicas e datilográficas. 
Extraordinárias onde foram discutidos 
temas ligados a quest6es como terras in
dígenas, trabalho indígena nas usinas de 
álcooJ do estado, etc. As Atas da As
sembléia Constituinte de 1988 contem 
pronunciamentos dos deputados; ca
dastro de emendas propostas (substitu
tivas, aditivas, modificativas, supres
sivas ); ofícios de entidades civis e 
governamentais com sugestoes de emen
das; relatórios das audiencias públicas 
com grupos indígenas, entidades civis, 
governo estadual, uniao, etc.; relatórios 
das comissoes temáticas ( em especial as 
comissoes da "Ordem Economica e Soci
al", onde se encontrava a sub-comissao ,. 
"Defesa das Mi norias Etnicas Residentes 
no Mato Grosso do Sul"); parecer sobre 
emendas. Nas Atas das Sess6es Ordinári
as sao encontradas indica96es, mo96es, 
requerimentos, projetos e decretos, refe
rentes aos assuntos tratados naquela ses
sao. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Microfilme: Parte da documenta9ao cita
da (Atas das Sess6es Legislativas), entre 
1979 a 1983, foi microfilmada. 

MS3-ASSOCIA~ÁO DE ÍNDIOS 
DESALDEADOS KAGUATEKA 
MAR~AL DE SOUZA 
Subordina~ao administrativa: entidade 
particular. 

Endere~o: Rua Nicolau Fragelli 7.1 fun
dos - Centro - 79 .008-570 Campo Gran
de MS. Telefone: (067) 624-7729. 

Responsável: Marta Silva Vito (Coorde
nadora). 

A tendimento ao público; sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 13h 
as 18h. 

MS3.1. Fundo Kaguateka 

Histórico: A Associa9ao Kaguateka sur
giu num movimento que se seguiu a morte 
do líder indígena Mar9al de Souza, em 
1985. Seu objetivo é a organiza9ao dos 
índios desaldeados, visando apoiar a luta 
das comunidades indígenas, a demarca-
9ao das terras, a defesa da cultura, etc. O 
fundo documental cobre as atividades da 
entidade, inclusive correspondencia rele
vante dos índios com a entidade. 

Datas-limite: 1983 a 1991. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao: cronológica, temática, por 
tipo/espécie documental. Dimensoes: 
1,30m textuais, 177 fotografías, 10 
vídeos, 15 fitas audio-magnéticas, 1 
mapa. 

Conteúdo: O fundo documental é consti
tuído de projetos da entidade e/ou outras 
institui96es (desenvolvimento comuni
tário, educa9ao, etc.); resenhas e recortes 
de publica96es diversas; boletins de enti
dades indígenas e indigenistas; material 
propagandístico da erttidade; material de 
pesquisa ( cadastro) com índios desaldea
dos em Campo Grande. Existem ainda 
dossies sobre os seguintes temas: partidos 
políticos e questao indígena; movimentos 
populares e questao indígena; educa9ao; 
legisla9ao; mulher índia. Todos os dossies 
sao compostos de documenta9ao variada 
( ofícios, programas, relatórios de encon
tros e seminários, etc.). 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MS4 - CENTRO DE DOCUMEN
TA~ÁO E APOIO AOS MOVI
MENTOS POPULARES 
Subordina~ao administrativa: entidade 
particular. 
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Endere~o: Rua Nicolau Fragelli 86 -
Centro - 79.008-570CampoGrandeMS. 
Telefone: (067) 382-6248. Fax: (067) 
382-6248. 

Responsável: Padre Pasquale Forin (Pre
sidente). 

Atendimento ao público: sem restri95es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 1 lh30 e das 
13h30 as 17h30. 

Cópias: eletrostáticas e datilográficas. 

MS4.1. Fundo CEDAMPO 

Histórico: O Centro de Documenta9ao e 
Apoio aos Movimentos Populares 
(CEDAMPO) foi criado em 1985, coma 
finalidade de apoiar e documentar os 
movimentos populares e sindicais, bem 
como as pastorais específicas (indígena, 
do menor, do negro, etc.). O presente 
fundo documental comp5em-se principal
mente pelo acervo produzido pelas enti
dades - movimentos populares e sindical 
e pastorais específicas - que o Centro 
procurar colecionar e colocar a disposi-
9ao dos interessados. As áreas de produ-
9ao de registros jomalísticos e audiovi
suais estao desativadas. 

Datas-limite: 1985 a 1991 . Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao: temática. Com a recente mu
dan9a da sede e a saída do funcionário 
especializado em documenta9ao, a parte 
mais recente do acervo nao se encontra 
organizada. Dimensoes: 1,00m textuais, 
1 vídeo. 

Conteúdo: O acervo é composto de rese
nhas de publica95es diversas, cor
respondencia, relatórios, denúncias e do
cumentos legislativos, tratando de 
questoes fundiárias, política indigenista, 
reocupa9ao de terras indígenas, entre ou
tros assuntos. 
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Instrumentos de pesquisa: Fichário re
metendo ao conteúdo geral das caixas
arquhco; Listagens enumerando os docu
mentos do acervo até 1989. 

MSS - CONSELHO ESTADUAL , 
DOS DIREITOS DO INDIO DE 
MATO GROSSO DO SUL 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria de Estado da Justi9a e do Traba
lho 

Endere~o: Av. Ernesto Geisel 5005 -
Centro-79 .008-41 O Campo Grande MS. 
Telefone: (067) 384-4502. Telex: ( 67) 
1542. 

Responsável: Claudionor Chaves Ribei
ro (Assistente de Administra9ao). 

Atendimento ao público: sem restri95es. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as 18h. 

Cópias: eletrostásticas, datilográficas. 

MSS.1. Fundo CEDIN 

Histórico: O Conselho Estadual de Defe-,. 
sa dos Direitos do Indio de Mato Grosso 
do Sul (CEDIN-MS) foi criado em 1987, 
coma finalidade de "promover, em ambi
to estadual, políticas que visem eliminar 
as discrimina95es que atingem o índio e 
defender seus interesses" (Art. 1º do De
creto 4581, de maio de 1988). Pela Lei 
1035, de 28.02.1990, foi ainda re
gulamentada sua fun9ao de "órgao con
sultivo do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul em todas as quest5es envol
vendo os direitos das comunidades indíge
nas" (Art. 2º). O CEDIN-MS é formado 
por oito organiza95es indígenas e indi
genistas que atuam no estado. O presente 
fundo compoem-se de documentos refe
rentes as atividades-fim do CEDIM e 
documentos esparsos das entidades que 
compoem o Conselho. 
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Datas-limite: 1987 a 1991. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por, .tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 1 ;obm 
textuais. 

Conteúdo: O fundo é constituído de lau
dos antropológicos; levantamentos ocu
pacionais para demarca9ao de áreas 
indígenas; projetos sobre atividades di
versas (seminários sobre 1egisla9ao eedu
ca9ao indígena, encentro de lideran9as, 
reaviventa9ao de áreas indígenas do MS); 
dossies com mo95es de apoio e corres
pondencia da FUNAI, dos grupos indíge
nas e das entidades indigenistas tratando 
sobre quest5es como terra, mao-de-obra, 
educa<;ao e outros assuntos; abaixo-as
sinados, denúncias e processos judiciais; 
relatório de atividades do CEDIN. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MS6 - CONSELHO INDIGENIS
TA MISSIONÁRIO - CIMl/MS 
Subordina~ao administrativa: Confe
rencia Nacional dos Bispos do Brasil 

Endere~o: Avenida Afonso Pena 1557, 
Bloco B, Ap. 208-Centro - 79.002-070 
Campo Grande MS. Telefone: (067) 384-
5551. 

Responsável: Olívio Mangolin (Coorde
nador Regional). 

Atendimento ao público: sem restri95es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h as 11edas13h as 
17h. 

Cópias: eletrostáticas. 

MS6.1. Fundo CIMI Regional - MS 

Histórico: O CIMI foi criado em 1972, 
procurando conciliar o trabalho leigo com 
o trabalho missionário em favor dos ín
dios. Hoje está organizado a nível nacio
nal, com atua9ao em grande número de 
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comunidades indígenas do Brasil. O fun
do foi cc:instituído depois da instala9ao da 
Regional de MS, em 1987, e incluí tanto 
·a documenta9ao pr,oduzida pelo CIMI 
como aquela proveniente de outras ins
titui95es que tratam da questao indígena. 

· A documenta9ao que resulta em trabalhos 
de pesquisa, sejam antropológicos, 
lingüísticos, etc., tem seus originais 
enviados para Brasília, na sede central da 
institui<;ao. 

Datas-limite: 1987 ao presente. Trata
mento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: temática. Dimens0es: 
2, 1 Om textuais, 5 plantas, 30 fotografias, 
6 vídeos, 18 fitas áudio-magnéticas, 26 
mapas. 

Conteúdo: O Fundo CIMI se constituí de 
documentos variados, destacando-se re
latórios sobre comunidades e áreas indí
genas; pareceres legais; a95es judiciais; 
decretos; histórico das áreas indígenas no 
estado; histórico da Uniao das Na~5es 
Indígenas (UNI) e outras organiza<;5es 
indígenas; ecología; garimpo; barragens; 
áreas em conflito; história das regionais 
do CIMI; dossíé sobre Mar9al de Souza; 
suicídios de Guaraní; agricultura; cultura 
indígena; Conselho Estadual dos Direitos 

; 

do Indio; resenhas. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MS7 - FUNDA<;AO NACIONAL 
DO ÍNDIO, ADMINISTRA<;AO 
REGIONAL DE CAMPO GRAN
DE 
Subordina~ao administrativa: Mi
nistério da Justi<;a. 

Endere~o: Rua 26 de Agosto 127 - Cen
tro - 79.002-080 Campo Grande MS. 
Telefone: (067) 384-4077. 
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Responsável: Raimundo Nonato Rosa 
(Administrador Regional). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h30 as 1 lh30 e das 
13h30 as 17h30. 

Cópias: nao podem ser obtidas a partir da 
infra-estrutura existente. 

MS7 .1. Série Setor Administrativo/De
pósito 

Histórico: A 9ª Delegacia Regional da 
FUNAI, ao ser criada em 1973, encam
pou os servi~os e a documenta~ao da 5ª 
Inspetoria Regional do SPI (Servi~o de , 
Prote~ao aos Indios). Com a reestru-
tura9ao administrativa da FUNAI, em 
1986, o órgao regional passou a denomi
nar-se Administra~ao Regional de Cam
po Grande, subordinado a Superintenden
cia Regional de Cuiabá. Neste mesmo ano 
surgiu a Administra9ao Regional de 
Amambaí, fruto de desmembramento do 
organismo regional existente. Hoje, a Ad
ministra~ao Regional de Campo Grande 
atende aos grupos Terena, Kadiwéu, 
Guató e Ofayé-Xavante. Sua documenta
~ªº versa sobre a administra9ao interna e 
a atua~ao do órgao nas áreas indígenas. 

Datas-limite: 1920 ao presente. Trata
mento técnico: organizado parcialmente. 
Organiza~ao: cronológica, temática, p9r 
tipo/espécie documental. Dimens0es: 
25,5m textuais. 

Conteúdo: O acervo constituí-se de ofíci
os; relatórios técnicos; decretos sobre 
doa9ao e delimita9ao de áreas para gru
pos indígenas; documenta9ao administra
tiva e contábil do órgao. Os principais 
temas tratados referem-se a política de
senvolvida pelo Govemo Federal junto as 
comunidades indígenas do estado, bem 
como os demonstrativos fiscal e contábil 
dos recursos investidos nesta área. Sao 
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ainda relevantes na documenta9ao a 
temática da terra indígena (relatórios téc
nicos, doa96es de terra, etc.) e os levanta
mentos populacionais dos índios resi
dentes nas áreas indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fon
tes Documentais sobre os Pavos Indí
genas em Mato Grosso do Sul (datilo.), 
trabalho realizado pelo Arquivo Público 
Estadual de MS. Este Guia descreve so
mente a documenta9ao microfilmada, sob , 
custódia do Museu do Indio (RJ). 

Microfilme: Parte do acervo da 5ª Inspe
toria do SPI (referente aos anos 1928-
1969) encontra-se microfilmada no Mu-, 
seu do Indio. 

Observa~oes: A documenta~ao anterior 
a 1930 foi mantida intacta. O acervo que 
vai desta data até 1985 sofreu um pro
cesso de avalia9ao, quando optou-se pela 
elimina~ao dos documentos adminis
trativos e contábeis ( 1600m de documen
tos foram descartados). A documenta9ao 
produzida e acumulada a partir de 1986 
está intacta. Também a partir desta data 
f oram separados os acervos relacionados 
coma Administra9ao Regional de Amam
baí, que deverao ser enviados aquela 
Administra9ao (total de l,23m). 

MS7 .2. Série Setor de Atividades Pro
dutivas 

Histórico: O Setor de Atividades Produ
tivas foi criado em 1973, tratando tanto de 
quest6es relativas a temas envolvendo 
terras indígenas como também trata dos 
projetos de desenvolvimento comunitário 
em áreas indígenas. A documenta9ao data 
da época do antigo SPI, embora tenha sido 
reunida a partir de 1973. todo o acervo é 
constituído de cópias, xerocadas ou dati
lografadas, estando os originais no Mu-, 
seudo Indio no Rio de Janeiro, na Supe-
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rintendencia de Assuntos Fundiários na 
FUNAI em Brasília e na TERRASUL
Departamento de Terras e Coloniza~ao de 
Mato Grosso do Sul (neste·último, princi
palmente os memoriais descritivos). Ape
nas a documenta9ao referente aos pro
jetos de desenvolvimento é original. 

Datas-limite: início do século XX ao pre
sente. Tratamento técnico: organizado 
parcialmente. Organiza~ao: cronológi
ca, temática. Dimensoes: 2,53m textuais, 
33 mapas. 

Conteúdo: Com rela9ao a questao 
fundiária, encontram-se no acervo cópias 
datilografas ou xerocadas de mapas; por
tarías; ··decretos; laudos antropológicos, 
técnicos, topográficos; certid6es; memo
riais desyritivos e ocupacionais; acompa
nhamento judicial de áreas em litígio. 
Além de mapas soltos, nas pastas há 
documentayaO topográfica. Quanto a 
documentayao original, constitui-se dos 
projetos agrícolas, pecuários, de de
senvolvimento comunitário, aplicados ou 
em aplicayao nas áreas indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
MS7.1. 

Microfilme: há microfilmes da do
cumenta9ao mais antiga (1928-69), refe-, 
rente ao SPI, no Museu do Indio no Rio de 
Janeiro. 

MS7.3. Série Setor de Educa~ao Indí
gena 

Histórico: O Setor de Educa9ao Indf gen a 
da FUNAI-Administra9ao Regional de 
Campo Grande f oi criado em 197{> e'-a 
documenta9ao data desta époc;a, Gom· ex
ce9ao de alguns documentos es.par~os 
remanescentes do antigo SPI. A partir de 
1986, como desmenibramento de Amam
baí, a documenta9ao referente_aquela re-. 
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giao f oi para lá encaminhada. Abran ge 
somente as áreas te re na e kadi wéu, onde a 
FUNAI mantém professores contratados 
pelo órgao. Nao há documentayao refe
rente as áreas onde as ati vidades escolares 
dao-se com a participa9ao das prefeitu
ras, estado ou entidades religiosas. 

Datas-limite: 1976 ao presente. Trata
mento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: cronológica, temática, por 
tipo/espécie documental. Dimensoes: 
20m textuais, 77 fotografias, 5 fitas 
audio magnéticas. 

Conteúdo: Comp6em o acervo relatórios 
técnicos de visita, acompanhamento e 
controle das escolas em área indígena; 
documenta9ao administrativa (relatórios, 
ofícios, correspondencia diversa) de con
trole sobre envio de merenda e material 
escolar para as áreas; documenta9ao es
colar (boletins, quadros de freqüencia, 
diplomas); relatórios de caráter técnico
pedagógico; entrevistas e depoimentos 
sobre o grupo Guató. O acervo contém, 
ainda, dois álbuns fotográficos encader- · 
nados em couro, editados pelo SPI em 
1922, relativos aos postos indígenas de 
Araribá, Ivateí e Vai~iri, contendo 77 
fotos. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
onomástica de alunos e professores, com 
identifica9ao das caixas-arquivo onde es
tao depositados os documentos. 

' MS8.-GRUPO DEAPOIO A CAU-, 
'SA INDIGENA 
Subordina~ao administrativa: entidade 
particular. 

Endere~o: Rua Barao do Rio Branco 
1017 Ap. 51-Centro- 79.002-175 Cam
po Grande MS. Telefone: (067) 624-
0635. 
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Responsável: Y onne Ribeiro Orro 
( Coordenadora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 12h . . 

Cópias: eletrostáticas. 

MSS.1. Fundo GAIN-MS 
Histórico: O GAIN-MS foi constituído 
em 1980, como grupo solidário a causa 
indígena, destinando-se a servir de inter
mediário entre as reivindica96es indíge
nas e a sociedade envolvente, bem como 
servir como canal de denúncia para ques
t6es prejudiciais ao índio. Em 1987 o 
órgao regularizado, passando a consti
tuir-se como entidade civil. O presente 
fundo é constituído de material diverso 
referente as atividades da entidade. 

Datas-limite: 1980 ao presente. Trata
mento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: cronológica, temática. Di
mensoes: 0,40m textuais. 

Conteúdo: O Fundo abrange relatórios 
de visita; levantamentos ocupacionais de 
área; correspondencia; laudos antro
pológicos; recortes de jomais referentes a 
saúde em áreas indígenas, educa9ao, ter
ras, etc. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

MS9 - TERRASUL - DEPARTA
MEN'rO DE TERRAS E COLO
NIZA~ÁO DE MATO GROSSO 
DOSUL 
Subordina~ao administrativa: Secre
taria de Agricultura, Pecuária e Desen
volvimento Agrário 

Endere~o: Rua Amando de Oliveira, 448 
- Centro - 79.008-01 O Campo Grande 
MS. Telefone: (067) 382-2651. Telex: 
(67) 2552. 
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Responsável: Carlos Roberto Soares de 
Mello (Diretor Geral). 

Atendimen:to ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 12h as 18h. 

Cópias: eletrostáiicas, heliográficas . 

MS9.1. Fundo TERRASUL - Séries 
Divisao de Terras e Divisao de Carto
grafia e Geografia 

Histórico: A .TERRASUL foi criada em 
1979, após a divisao dos estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem sob 
sua custódia .a· documenta9ao da antiga· . 
Delegacia Especial de Terras e Colo
niza9ao, pertericente a Diretoria de Terras 
e Obras Públicas da. Secretaria de Agri
cultura, Indústria, Comércio, Vi'a9ao e 

" Obras Públicas de Mato Grosso. E 
responsável, através da Divisao de Ter
r<;ts, pela regulariza9ao fundiária de terras 
devolutas ou em excesso no estado. Em 
1988, em convenio coma FUNAI, reali
zou trabalho de demarca9ao e reaviven
ta9ao de terras indígenas, através da Divi
sao de Cartografia e Geografía. O Fundo 
é constituído pelos processos que deram 
origem a títulos definitivos de terras, in
clusive terras indígenas, e relatórios 
técnicos provenientes do convenio FU
NAI/TERRASUL. 

Datas-limite: início do século XX ao pre
sente. Tratamento técnico: organizado 
parcialmente. Organiza~ao: topográfica. 
Os processos estao organizados por nú
mero de abertura do mesmo por município 
de origem, ou seja, o município onde se 
deu a titula9ao. Dimensoes: 25,00m tex
tuais, 189 rolos de microfilme 35mm. 

Conteúdo: O conjunto é composto de 
memoriais descritivos, laudos técnicos, 
cadernetas de campo, termos de audien
cia, certid6es, títulos de doa9ao, mapas e 
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plantas, estes últimos apensos aos pro
cessos e relatórios. A documentac;ao trata 
da questao fundiária envolvendo terras 
indígenas reconhecidas como tal ou ocu
padas por grupos indígenas. 
Instrumentos de pesquisa: Listagem dos 
processos referentes a cada município, 
por número e assunto. 
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Microfilme: o conjunto está parcialmente 
microfilmado. A documenta~ao referente 
ao Projeto TERRASUL/FUNAI nao está 
microfilmada. 
Observa~oes: O acervo também é conhe
cido como "Acervo Fundiário Hygino 
Gomes Laurent". 
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MGl - ARQUIVO PUBLICO MI-
NEIRO 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria de Cultura do Estado de Minas 
Gerais. 

Endere~o: Rua Aimorés, 1450-Funcio
nários - 30.140-071 Bel o Horizonte MG. 
Telefone: (031) 226-8422. 

Responsável: Achiles Mauro Mitraud de 
Castro Leite (Diretor). 

Aten dimen to ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 7h. 

Cópias: eletrostáticas e micrográficas. 

MGl.1. Cole~oes do Arquivo Público 
Mineiro (ex-Cole~oes Reservadas) 

Histórico: Esta coletanea de documentos 
foi constituída ao longo dos anos, desde o 
início da instalac;ao do Arquivo Público. 
Os documentos subdividem-se em "origi
nais" e "cópias e diversos". Foram retira
dos dos fundos pré-existentes, tendo em 
vista seu especial valor histórico. Está 
subdividida em 8 colec;oes organizadas 
por períodos históricos, tipo de docu
mentac;ao e temas. Tres colec;oes nos inte
ressam, diretamente: a "Colec;ao Inconfi
dentes" possui acervo de proveniencia 
diversa . Sua documentac;ao original 
abrange um total de 34 documentos rela
tivos ao período de 1764/1836. O conjun
to de "cópias e diversos" compreende 24 
documentos de 1742/1968. Estes docu-

mentos referem-se desde a func;ao dos 
futuros inconfidentes, a estrutura admi
nistrativa, até a construc;ao de Monumen
tos a Tiradentes. A "Colec;ao Colonial 
Nao Encademada" também tem prove
niencia di versa. Sao 39 documentos origi
nais relativos ao período de 1828 a 1896 
e 7 "cópias e diversos" que datam de 1750 
a 1875. E, finalmente, a "Colec;ao Colo
nial - Códices", que foi selecionada a 
partir do fundo "Sec;ao Colonial -
Códices". Sao 15 códices que tratam de 
assuntos diversos. 

Datas-limite: séculas XVIII a XX. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: cronológica, temática, por 
tipo/espécie documental. Esta coletanea 
encontra-se sumariada. Dimensoes: 
4,50m textuais, 5 plantas, 20 fotografías, 
2 mapas, 4 desenhos e gravuras, 5 proje
tos arquitetonicos, sem data, de monu
mentos e igrejas de Ouro Preto. 

Conteúdo: Em relac;ao a Colec;ao Incon
fidentes, apenas 1 documento trata de 
assuntos indígenas. Sao instruc;oes ao 
AlferesJoaquimdaSilvaXaviernodesta
camento do Cam.inho Novo, que fazia 
divisa entre as capitanías de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. Este destacamento foi 
formado a partir de um aldeamento indí
gena, que atualmente é a cidade de Rio 
Preto. A "Colec;ao Colonial Nao Encader
nada" é composta poruma série de mapas 
e cópias fotográficas de expedic;oes a vá-
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rías regioes de Minas Gerais. Destacam
se as reproduy6es fotográficas das "car
tas geográficas do rio Doce" (10 fotos), 
1800-Doc. 44-e do "Mapa da Comarca 
de Sabará", e um original do "Mapa das 
Picadas que rompem a Serra da Manti
queira para Bananal, rio do Peixe e rio 
Negro". E finalmente, na "Coleyao Colo
nial - Códices" encontramos os seguintes 
códices que, possivelmente, deverao tra
tar da questao indígena: "Extrato do des
cobrimento das Minas Gerais" ( 1600-
1721) "Breve descriyao geográfica física 
e política da província de Minas Gerais" 
(1806). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo da 
coletanea - sumariado (mimeo.); Acervo 
- Revista do Arquivo Nacional, vol. 4, nº 
1, jan/jun 1989. 

Observa~oes: O Arquivo pretende desfa
zer esta coletanea, devolvendo os docu-
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mentos as suas proven1enc1as ong1na1s, 
assim que estes fundos forem totalmente 
organizados. A "Coleyao Estadual Nao 
Encademada" já foi devolvida a sua fon te 
de proveniencia. 

MGl.2. Coletanea Assuntos Mineiros 

Histórico: Esta coletanea foi catalogada 
em 1900 coma denominayao de "Biblio
teca Mine ira", em conf ormidade com o 
art. 8º do reg. que baixou com o dec. nº 
860, de 19 de setembro de 1895. Atual
mente ela é denominada coletanea "As
suntos Mineiros", e se comp6e de urna 
reuniao de crónicas, teses, poesias, ro
mances, notícias e discursos da segunda 
metade do século XIX, considerados 
importantes para Minas Gerais, classifi
cados genericamente em tres grupos -
"Publicayoes de Autores Mineiros. sobre 
Assuntos Diversos" - tendo sido reclas
sificados para outros conjuntos documen-
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-
tais diversos itens da antiga "Biblioteca", 
como "Publicay6es Oficiais Mineiras", 
"Periódicos Mineiros", "Publicayoes so
bre o Brasil em Geral" e "Publica~oes 
Diversas". Selecionamos dentro desta 
coletanea aqueles documentos referentes 
a temas e regioes relacionados a história 
indígena de Minas Gerais. 

Datas-limite: século XIX. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~o: cronológica. O índice desta cole
tanea sumariza brevemente as publica
<;6es contidas em cada volume: Dimen
soes: 1,24m textuais. 

Conteúdo: As publicay6es selecionadas 
foram: "Documentos e memorial relati
vos ao actual estado da Companhia do Rio 
Doce"-1841(nº16, vol.4); "Tratado de 
geografia descriti va especial da Província 
de Minas Gerais", por Joaquim Silva -
1878(nº1, vol. 5); "Apontamentos para a 
geografia de Minas", por H. Gerber -
1883 (nº 2, vol. 5); "Relatório que o Ex
Diretor da Companhia do Mucury dirigiu 
ao Dr. Ernesto Benedicto Ottoni", (nº 16, 
vol. 6); "Viagens pelo interior de Minas 
Gerais e Goyaz", pelo Dr. Virgílio de M. 
Franco- 1888 (nº 2, vol. 9); "A coloniza
yao do Mucury" por Theophilo Ottoni -
1859(nº18, vol. 6); "Pelo saneamento da 
matta de Minas Gerais", por Cezario 
Alvim - 1895 (nº 16, vol. 9); "Condiy6es 
paraaincorpora<;aodeumacompanhiade 
comércio e navega<;ao dorio Mucury" por 
J. B. Ottoni e H. B. Ottoni - 1847 (nº 5, 
vol. 13); "Viagem ao rio Sao Francisco", 
por Carlos B. H. Ottoni- 1877 (nº 4, vol. 
26); "Companhia do Mucury- história da 
empresa" - 1856 (nº 6, vo1. 26). 

" Instrumentos de pesquisa: Indice da 
"Coletanea Assuntos Mineiros" - catálo
go (listagem); Revista do Arquivo Públi
co Mineiro, ano V, 1900. 
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~de aceg;o: estado de conserva9ao. 

Observa~oes: 1. Os volumes desta cole
tanea foram retirados de circula9ao para 
restaura9ao e microfilmagem. 2. Como 
esta coletanea foi encademada sem crité
rio temático, visando principalmente a 
conserva9ao dos folhetos considerados 
interessantes para Minas Gerais, ela nao 
se adequa as atuais regras bibliotecono
micas, demandando maiores estudos para 
sua futura reorganizac;ao. 

MG 1.3. Filmes A vulsos 

Histórico: A colec;ao de filmes avulsos do 
Arquivo Público Mineiro possui 36 rolos 
sobre assuntos diversos. Este conjunto 
documental foi reunido do decenio de 
1980, com microfilmes de documentos do 
Arquivo Público Mineiro e de outras pro
cedencias. Devido a sua natureza especi
al, este conjunto documental é dinamico, 
podendo sofrer aumento do acervo. 

Datas-limite: 1739 a 1964. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: onomástica. Dimensoes: 36 rolos 
de microfilme. 

Conteúdo: O rolo 34 contém urna carta 
pastoral a favor da liberdade dos índios 
(1757). Outros rolos que podem ser de 
interesse sao o nº 7 (instruc;ao para o 
Governo da Capitanía, 1780); o nº 22 
(Minas no século XVIII); e o nº 31 (histó
ria de Minas). 

Instrumentos de pesquisa: Pasta-Catá
logo "Material microfilmado", do Arqui
vo Público Mineiro (listagem). 

Microfilme: o conjunto encontra-se total
mente microfilmado. 

M G 1.4. Fundo Junta do Governo Pro
visório (JGP) 

Histórico: Durante a transic;ao ~ntre a 
Colonia e o Império do Brasil, as antigas 
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capitanías (tornadas províncias) foram 
govemadas pelas Juntas do Govemo Pro
visório. Esta estrutura político-adminis
trativa vigorou entre 1821 e 1823, quando 
foi substituída pelas presidencias das pro
víncias. O conjunto documental relativo 
aquele período em Minas Gerais integra o 
acervo do Arquivo Público Mineiro desde 
o início <leste órgao, criado em Ouro Preto 
em 1896. 

Datas-limite: 1821 a 1824. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica e temática. Organiza
do em séries e sub-séries temáticas a 
partir da estrutura govemamental. Di
mensoes: 2,96m textuais. 

Conteúdo: Nas 6 caixas da sub-série 
Diversos (JGP-1-8), da série Cor
respondencia Recebida, do Fundo da Jun
ta do Governo Provisório, está concentra
da a maior parte da documentac;ao 
referente a índios. Estes referem-se 
principalmente as ac;oes militares contra 
os Botocudo, a administrac;ao dos aldea-,, 
mentos pela Diretoria dos Indios, aos 
planos deconquistae civilizac;ao, aconta
gem dos aldeamentos e a apurac;ao de 
hostilidades isoladas entre colonos e índi
os. 

Instrumentos de pesquisa: Pasta-Catá
logo geral da documentac;ao avulsa da 
Sec;ao Provincial (listagem); Pasta-Catá
logo do Fundo Junta do Govemo Provisó
rio - JGP (listagem). 

MG 1.5. Fundo Presidencia da Provín
cia 

Histórico: A Presidencia da Província foi 
instituída através da Lei Imperial de 20/ 
10/1823. Estabeleceu-se urna nova estru
tura de governo provincial, ficando 
abolidas as Juntas Provisórias de Gover
no e criando-se conselhos e presidentes 
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administradores e executores para as pro
víncias. A organiza9ao <leste fundo foi 
baseada na estrutura administrativa dada 
a Secretaria de Govemo pelo regulamento 
79 de 30/11/1876, com algumas altera-
96es. A correspondencia está organizada 
em 3 séries e 54 subséries que tratam da 
administra9ao geral e provincial, Assem
bJéia Geral, Conselho Geral da Província 
e Assembléia Legislativa Provincial. Na 
documenta9ao interna constam documen
tos administrativos da Secretaria do Go
verno, portarías, Ieis e reso]u96es da Pre
sidencia da Província e atos do Conselho 
doGovemo. 

Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: eron9Iógica, temática, por tipo/ 
espécie documental. As séries estao divi
didas por tipo de documenta9ao. As sub
séries estao organizadas alfabeticamente 
e, internamente, em ordem cronológica. 
Dimens0es: 172,80m textuais. 

Conteúdo: Dentro da série "Correspon
dencia Recebida", há urna sub-série deno
minada "Catequese" que possui docu
mentos relativos a conflitos de terra entre 
sesmeiros e índios Coroado do vale dorio 
Doce, envolvendo quatro aldeias. Esta 
sub-série contém ainda: documentos so
bre a cria9ao de aldeamentos, emprego de 
mao-de-obra indígena na abertura de es
tradas, recrutamento de índios, notícias 
de apresamento de Botocudo fugidos e de 
Botocudo e Puri que se apresentavam aos 
quartéis para se refugiarem, correspon
denciaentre o PresidentedaProvíncia eos 
no meados para os cargos de Diretor Geral , 
dos Indios e diretores de aldeia (destaque 
para os documentos 51 a 52, extenso 
informe dos curas dos aldeamentos dos 
Coroado e Pataxó e sobre a catequiza9ao 
<lestes grupos). Outra sub-série, denomi-

107 

nada "For9a Pública ... Divisoes dorio 
Doce", contém documentos referentes a 
2ª Companhia de Pedestres da Guarnic;ao 
do Rio Doce, formada por índios da re
giao, além de documentos relativos a divi
sao do rio Doce. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
"Sec;ao Provincial" documentac;ao avulsa 
- "Fundo Presidencia da Província"; 
Guia do Arquivo Público Mineiro. 

MG 1.6. Fundo Secretaria da Agricul
tura (SA), série 5ª Se~ao 

Histórico: Este fundo é composto por 
l .O 12 códices. A Secretaria da Agricultu
ra foi criada, de acordo coma Lei nº 06 de 
16/10/1891, coma denominac;ao de Se
cretaria de Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas. Sua organizac;ao foi ba
seada no regulamento a que se refere o 
decreto nº 588, de 26/08/1892, que a 
dividiu em 5 sec;oes. Segundo este decreto 
competía a 5ª sec;ao os assuntos: "Terras 
Públicas e Colonizac;ao", "Catequese e , 
Civiliza9ao dos Indios" e o "Levantamen-
to da Carta Geográfica e Geológica do 
Estado". A organizac;ao <leste fundo pelo 
Arquivo Público Mineiro vem dividí-lo 
em 5 séries de acordo com a divisao 
estrutural da Secretaria em sec;oes. A 
série "5ª Sec;ao" é composta pelas sub
séries "Imigra96es", "Repartic;ao de Ter
ras" e "Colonizac;ao". De 1901 a 1910 
esta Secretaria foi suprimida, sendo seus 
servic;os desempenhados pelas secretarias 
do Interior e Financ;as. Foi restabelecida 
em 1910, com a denominac;ao de Se
cretaria da Agricultura, Indústria, Ter
ras, Viac;ao e Obras Públicas. 

Datas-limite: 1892 a 1935. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 51,80m 
textuais. 
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Conteúdo: Esta série contém cópias de 
ofícios referentes a terras, coloniza9ao, 
imigra9ao, catequese e outros assuntos 
(SA 5/1 - 864; SA 512 - 951, 956, 957, 
958, 960, 968), além de registros de títu
los de terrado Núcleo Colonial Indígena 
de ltambacuri e do Mucuri (SA 5/1-929, 
SA 512- 1006), matrícula dos emprega
dos da reparti9ao de terras e coloniza9ao, 
funcionários dos núcleos coloniais e colo
nias indígenas (1897) e contas correntes 
da reparti9ao de terras e coloniza9ao refe
rentes a pessoal, colonias indígenas e ou
tros assuntos (SA5/2 - 999). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
"Secretaria da Agricultura" - SA 
(mimeo.); Fichário analítico "Secretaria 
da Agricultura" (fichas - mimeo.); Guia 
do Arquivo Público Mineiro. 

Observa~oes: As cole95es de fichas en
contram-se em processo de revisao. Infor
ma95es sobre a estrutura da Secretaria de 
Agricultura e suas atribui9oes podem ser 
encontradas na Colefiio das leis e de
cretos do Estado de Minas Gerais 
(1892). 

MGl.7. Fundo Secretaria de Governo 
da Província - (SG) 

Histórico: O Fundo Secretaria de Gover
no da Província (SG) foi organizado com 
base na estrutura administrativa da Pro
víncia de Minas Gerais. Está dividido em 
tres séries - duas diretorias e urna se9ao 
central, tendo seus documentos or
ganizados cronologicamente. Refere-se 
majoritariamente ao século XIX. Os 
códices, organizados por assunto (sub
séries), registram as atividades oficiais e 
os atos administrativos das diversas ins
tancias do governo da Província de Minas 
Gerais. Esta documenta9ao come9ou a 
ser recolhida ao Arquivo Público Mineiro 
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por volta de 1896, ano da cria\:ao do 
Arquivo em Ouro Preto. 

Datas-limite: 1814 a 1913. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. As séries es tao sub
divididas em sub-séries referentes a temas 
específicos; seus documentos estao orde
nados cronologicamente. Dimensoes: 
101,40m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
trata de assuntos diversos. Particular
mente nos interessam os temas de legisla-
9ao indígena, estatística territorial e ma
pas da coloniza9ao do terceiro e quarto 
quartéis do século XIX, em particular o 
da regiao de Manhua9u, onde existía um 
aldeamento Botocudo. Compoem-se tam
bém da documenta9ao recebida da entao 

" Diretoria Geral dos Indios, tratando sobre 
os aldeamentos de Itambacuri, Manhu
a9u, Central do Rio Doce e Itueta, além de 
documentos sobre os temas catequese, 
elemento servil, correrías de índios (inva
soes a propriedade, assaltos e assassina
tos, e pedidos de f or9as aos aldeamentos 
no ano de 1883). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo do 
Fundo "Secretaria do Governo da Provín
cia" - SG (mimeo.); Fichário do Fundo 
"Secretaria do Governo da Província" 
(datilo.); Guia do Arquivo Público Mi
neiro. 

MGl.8. Se~ao Cartográfica do Ar
quivo Público Mineiro 

Histórico: A Se9ao Cartográfica centra
liza os documentos iconográficos do Ar
quivo Público Mineiro, incluindo, além de 
mapas, também plantas, atlas e fotografi
as. Este acervo foi recolhido de forma 
esparsa ao longo da história do Arquivo 
Público Mineiro, fundado em Ouro Preto 
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em 1896. De ve-se acrescentar que, de vi do 
a sua natureza especial, este conjunto 
documental permanece em contínua for
mac;ao. 

Datas-limite: 1705 a 197 4. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: onomástica e tipo/espéciededocu
mento Dimensoes: 370 plantas, 10.500 
fotografías, 474 mapas, 60 desenhos e 
gravuras. 

Conteúdo: A Se~ao Cartográfica possui 
alguns mapas, como os de números 117, 
161-B, 338, 367, 370, 384, 396e417, que 
fazem menc;ao as aldeias e áreas indíge
nas. Muitos outros referem-se implícita
mente, como os mapas das bacias dos rios 
Doce, Mucuri e Sao Francisco; os mapas 
da Colonia e da Província; e os mapas das 
divisas provinciais. Entre as fotografias 
do acervo, destacam-se aquelas cujas re
ferencias sao de F A-E-11 a F A-E-17 
(onde FA = Fotografias A vulsa e E = 
Envelope), que sao de índios de Minas no 
princípio do século XX. · 

Instrumentos . de pesquisa: "Catálogo 
analítico do acervo cartográfico", Revista 
do Arquivo Público Mtneiro, ano 
XXXII, 1981 . 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-

~ªº· 
MG2 - ARQUIVO DA ORDEM 
DOS CARMELITAS NO BRASIL 
Subordina~ao administrativa: Provín
cia Carmelitana de Santo Elias. 

Localdeacesso: RuaGrao-Mogol, 502-
Sala 214 - Carmo-Sion - 30.310-010 
Belo Horizonte MG. Telefone: (031) 
221-3055. 

Responsável: Beatriz J unqueira Pedras 
(Arquivista). 
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Atendimento ao público: exige-se.pré
vio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

MG2.1. Arquivo da Ordem dos Car
melitas no Brasil 
Histórico: Este arquivo é composto pelos 
arquivos de alguns dos conventos da Or
dem no Brasil. Está dividido em nove 
séries, cada urna das quais denominada de 
acordo com o convento de origem, e urna 
103 denominada história da ordem. As 
nove séries citadas sao: Belo Horizonte, 
Contagem, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Santos, Itu, Angra dos Reis, Salvador e 
Mogi das Cruzes. Cada urna destas guar
da os documentos do convento desde sua 
fundac;ao até hoje, ou até seu fechamento. 
Os primeiros conventos da Ordem do 
Carmo foram fundados no Brasil ainda no 
século XVI. Os mais recentes, os de Mi
nas Gerais, vem do decenio de 1940. É 
posterior a esta data, portanto, a 
aglutina<;ao dos arquivos dos conventos e 
aformac;aodesteArquivoGeral. É impor
tante que se diga que este arquivo apenas 
contém documentos oriundos dos conven
tos, nao incluindo, assim, documentos das 
paróquias nem das Ordens Terceiras do 
Carmo. 

Datas-limite: 1556 a 1991. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: topográfica. Dimensoes: 
56,08m textuais, 100 plantas ( est. ), 5 .000 
fotografías ( est.). 

Conteúdo: O número de documentos que 
se refere aos índios é muito reduzido. Em 
particular na série história da ordem, 
encontram-se documentos do século 
XVIII fazendo referencia a formac;ao de 
novas miss6es com índios recentemente 
descidos, localiza~ao das miss6es e con-
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tagem dos seus índios, congruas dos 
missionários, apurac;ao do assassinato de 
índios aldeados etct. Na série Mogi da 
Cruzes há vários documentos relativos ao 
abuso dos índios aldeados por parte dos 

, . 
m1ss1onanos. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário dos 
documentos avulsos, com organizac;ao 
topográfica; Listagem dos documentos 
avulsos, com organizac;ao topográfica. 

Restri~oes de acesso: documentos clas
sificados em fase de organiza9ao; neces-
. . - ' sita-se autonza9ao. 

MG3-CENTRO DE DOCUMEN
TA<;AO ELOY FERREIRA DA 
SILVA - CEDEFES 
Enderec;o: Rua Tiradentes 2564- Sala 8 
- Industrial-32.230-020ContagemMG. 
Telefone: (031) 333-7683. 

Responsável: Antonia Puertas (Presiden
te). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 14h 
as 18h. , 
Cópias: eletrostáticas. 

MG3.1. Arquivo CEDEFES 

Histórico: Este conjunto documental co
me9ou a ser recolhido a partir do final de 
1987, com a entrada de Geralda Cha ves 
Soares nesta instituic;ao. Parte da colec;ao 
foi trazida de seu arquivo pessoal, consti
tuído principalmente de material produzi
do sobre militancia indigenista, além de 
fotografias, slides e fitas gravadas sobre o 
grupo Maxakali. Foram trazidos também 
recortes de jornais versando sobre ques
t6es indígenas, recolhidos desde 1969 e 
organizados em 1987. Posteriormente fo
ram incorporados cópias de documentos 
oficiais e relatórios do próprio CEDEFES, 
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CIMI, Ac;ao pela Cidadania, Comissao · , 
Pró-Indio e outras institui96es ligadas a 
militancia indigenista, assim como o acer
vo do Grupo de Estudos da Questao Indí
gena (GREQUI) e material iconográfico 
sobre os vários grupos indígenas brasilei
ros, com destaque para os quatro grupos 
inineiros - Maxakali, Krenak, Xakriabá e 
Pataxó- e para um possível quinto grupo 
indígena de Minas Gerais: os Kaxixó. 

Datas-limite: 1967 a 1991. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. O bloco 
Recortes de J omais tem organiza9ao cro
nológica. Os blocos textual e iconográ
fico tem organizac;ao temática. Di
mensoes: 11,70m textuais, 50 desenhos e 
gravuras, 300 fotografias, 1 filme. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
está dividido em 3 blocos autonomos, 
ordenados independentemente, a saber: 
textual, iconográfico e recortes de jornais. 
A série textual está subdividida te
maticamente em 28 pastas ~ontendo entre 
os dpcumentos mais representativos rela
tórios de assembléias indígenas, relatóri
os de assembléias regionais do Conselho 
Indigenista Missionário - CIMI, docu
menta9ao sobre ac;oes judiciais fundiárias 
Krenak, Xakriabá e Maxakali, relatórios 
de viagens as áreas indígenas, levanta
mentos históricos sobre os grupos indíge
nas de Minas Gerais, propostas de políti
ca indigenista e um "Dossie Xakriabá". A 
série iconográfica incluí 1 filme super-8 e 
aproximadamente 300 slides e 50 mapas 
e desenhos inéditos referentes princi
palmente aos índios de Minas Gerais. A 
série Recortes de J omais inicia-se em 
1967 e diz respeito a conflitos fundiários, 
política indigenista e assunto indígenas 
em geral, incluindo jornais de vários es-
tados. · 
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Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: O bloco textual ocupa, 
isoladamente, 2,lOm lineares. O bloco 
Recortes de Jomais ocupa 9,60m linea
res. No bloco iconográfico, o volume de 
mapas e desenhos referido é estimado. O 
fichário de acesso ao acervo encentra-se 
em fase de elabora9ao. 

MG4 - CONSELHO INDIGENIS
TA MISSIONÁRIO - REG~O 
LESTE 
Subordina~ao administrativa: Confe
rencia Nacional dos Bispos do Brasil. 

Endere~o: Rua Eurita, 516-Santa Tere
za - 31.110-210 Belo Horizonte MG. 
Telefone: (031) 461-2499. 

Responsável: Luiz Wanderley dos San
tos Lobo (Coordenador Regiao Leste). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das l 4h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

Observa~oes Gerais: Todas as infor
ma96es deste arquivo estao sendo envia
das a Brasília para serem cadastradas, e 
posteriormente este cadastro será enviado 
' ·-as reg1oes. 

MG4.1. Acervo "CIMI-Se~ao Leste" 
Histórico: Os documentos deste acervo 
come9aram a ser arquivados a partir de 
1978, data da implanta<;ao do escritório 
em Belo Horizonte e da cria<;ao deste 
órgao na regiao. O CIMI solicitou a al
guns órgaos públicos, como FUNAI, 
Universidades, Procuradoria da Repúbli
ca, Parlamento etc., que enviassem cópias 
da documenta9ao produzida por eles com 
referencia a questao indígena. Portanto, o 
material deste acervo consiste das cópias 
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destes documentos, assim como o materi
al produzido pelo próprio CIMI e outras 
entidades nao-govemamentais ligadas a 
questao indígena. Além disto é arquivada 
toda a correspondencia entre o CIMI e os 
4 grupos indígenas de Minas. A partir 
também desta mesma data, foi coletado 
em jornais o material sobre a questao 
indígena. 

Datas-limite: 197 8 a 1991 . Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie de do
cumento. Dimensoes: 10,40m textuais, 4 
plantas, 500 fotografías, 6 mapas, 1 fil
me. 

Conteúdo: Este acervo está dividido em 
tres séries. A primeira série reúne materi
al de fontes diversas e está dividida em 6 
se<;6es específicas aos grupos - Maxa
kali, Krenak, Xakriabá, Pataxó, Guarani 
e Pataxó Ha-Ha-Hae e Tupiniquim. Este 
material é composto por correspondencia 
entre os índios e o CIMI, cópias de docu
menta9ao oficial e nao governamental 
sobre os seguintes temas: questoes de 
terra, política indigenista, laudos antro
pológicos sobre os Krenak, Xakriabá e 
Pataxó, movimenta9ao indígena, projetos 
govemamentais e de entidades nao gover
namentais de planos económicos, assis
tencia médica e sanitária, e educa9ao. A 
segunda série é composta por material 
bem mais disperso e escasso, abrangendo 
todas as áreas indígenas do Brasil, sobre 
os temas: política indigenista e questao da 
terra, e sobre pastoral e missoes. Este 
material é enviado de Brasília para as 
regioes. A terceira série é composta por 
recortes de artigos de jornal, ordenados 
cronologicamente e organizado por gru
pos, coletados desde 1978. 

' 
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PAl - ARQUIVO PUBLICO DO , 
ESTADO DO PARA (APEP) 
Subordina~ao administrativa: Secre
taria de Estado da Cultura. 

Endere~o: Travessa Campos Sales -
Comércio-66.019-050BelémPA. Tele
fone: (091) 241-9700. 

Responsável: Alda Mendes Gon9alves 
(Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

Observa~oes gerais: O Arquivo Público 
possui urna biblioteca de apoio ao pesqui
sador. 

PAl.1. Alvarás, Cartas Régias e Deci
soes 
Histórico: Este conjunto documental faz 
parte da cole9ao de manuscritos do Arqui
vo Público do Estado do Pará, provenien- · 
te da antiga Secretaria de Govemo dos 
Estados e Capitanias do Grao-Pará e Rio 
Negro (atualmente a Regiao Norte do 
Brasil). Foi integrada ao Arquivo Estadu
al em 1894, sendo encadernada e organi
zada em códices no início <leste século. 
Tal organiza9ao f oi pautada na separa9ao 
de espécies documentais (corresponden
cias, quest6es de limites, estatísticas de 
popula9ao etc.), em ordem cronológica. 
Cada unidade documental (códice) con
tém informa96es diversificadas, freqüen-

temente ultrapassando os limites temáti
cos de cada conjunto documental. O acer
vo da cole9ao cobre os séculos XVII, 
XVIII e XIX, sendo a maior parte dele 
oriunda do período posterior a 1750: Nos 
últimos 40 anos, muitos códices f oram 
extraviados da institui9ao ou danificados. 
Atualmente, após restaura9ao e readap
ta9ao do velho edifício da institui9ao, o 
acervo acha-se organizado topografica
mente. Atividades de restauro, micro
filmagem e informatiza9ao estao sencio 
iniciadas. 

Datas limites: 1690 a 18 3 3. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 2,50m textuais num total de 53 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne pe9as importantes para a história 
indígena em toda a Amazonia, consistin
do na coloca9ao explícita das decis6es do 
colonizador acerca dos índios. As temáti
cas mais encontradas referem-se a políti
ca indigenista, a mao-de-obra, aos resga
tes e descimentes, a legisla9ao, as guerras , 
e conflitos. E vasta a referencia a et-
nonimos indígenas. Deve-se ressaltar os 
documentos sobre tropas de resgates e 
descimentes anteriores a 17 50, presentes 
sobretudo nos alvarás em que se autoriza
va a partida das tropas. Destaca-se a 
documenta9ao que trata da tropa de guer
ra contra os Manao e Mayapena no rio 
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Negro, com o aprisionamento do chefe 
Ajuricaba. 

Instrumentos de pesquisa: Anais da Bi
blioteca e Arquivo Público do Pará, vols. 
1-13, Belém, 1902-1983; "Catálogo geral 
sistemático da lª Se9ao de Manuscritos da 
BAPP, época 1681 a 1860", Anais da 
BAP P, tomo 11, Belém, 1969. Foi inicia
do um inventário analítico de toda a cole-
9ao de manuscritos, atualmente coro 800 
verbetes concluídos. Está em fase de con
clusao um repertório sobre o tema "mao
de-obra indígena", abrangendo toda a 
documenta9ao colonial. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~0es: Alguns documentos da 
cole9ao de manuscritos do APEP encon
tram-se transcritos na Prime ira Comissao 
Demarcadora de Limites, em Belém (ver 
PA3.2). Com referencia a este conjunto, 
há alguns códices extraviados. 

PAl.2. Atas de Juntas, Conselhos e 
Instala~oes 

Histórico: Ver conjunto PAl .1. 

Datas limites: 17 48 a 1901. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Di
mensoes: 0,80m textuais num total de 18 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém pe9as diferenciadas referentes 
principalmente as Juntas ou Conselhos 
Govemativos e as Constitui96es do Pará, 

' Amazonas e Império. Há registros de 
índio genérico, indicando sobretudo a ex
plora9ao da: mao-de-obra, as fugas e a 
política indigenista. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 
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Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~0es: Deste conjunto documen
tal cinco códices estao extraviados. 

PAl.3. Correspondencia de Diversos 
com o Chefe da Expedi~ao Militar ao 
Amazonas 

Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1836a 1841. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Di
mensoes: 1,00m textuais num total de 24 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne basicamente material relativo ao perí
odo final da Cabanagem, onde se incluí 
muitas referencias indígenas, em geral 
relacionadas aos revoltosos. Há listas de 
anistiados do movimento cabano, como 
também rela96es de trabalhadores indíge
nas, conflitos, deserc;oes e revoltas, en
focando sobretudo as povoa96es do baixo 

-Amazonas, rio Madeira e rio Tapajós. 
Destaca-se neste conjunto um importante 
manancial de informa96es sobre os índios 
Mawé e Munduruku. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.l. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Deste conjunto do
cumental sete códices foram extraviados 
e seis esta.o danificados. 

PAl.4. Correspondencia de Diversos 
com o Governo do Pará 

Histórico: ver conjunto PA 1.1. 

Datas limites: 1733a1840. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie de 
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documenta9ao. Dimens0es: 25,00m tex
tuais num total de 563 códices. 

Conteúdo: Em termos gerais este conjun
to documental reúne pe9as fundamentais 
sobre as expedi96es de apresamento e 
descimento de índios, a mao-de-obra indí
gena, movimentos sociais e demografía. 
Possui ainda urna grande variedade de 
documentos sobre conflitos, miss5es e 
aldeamentos, fronteiras, fugas e mocam
bos de índios, devassas, entre outros. 
Geograficamente abrange toda a atual 
Amazonia e também o Maranhao, Goiás, 
Mato Grosso e, em alguns casos, o Piauí 
e Ceará. Destaca-se os documentos pro
venientes dos aldeamentos do baixo 
Amazonas, río Negro, rio Madeira, rio , 
Solim5es, rio Tocantins e Amapá. E qua-
se infinita a lista de etnonimos indígenas 
referida nestas correspondencias, mas a 
maior parte delas aborda o índio genérico. 
A grande importancia <leste conjunto, exi
gindo porém paciencia do pesquisador, é 
a minúcia da informa9ao em primeira mao 
que contém, pois escrita majoritariamente 
pelos agentes coloniais espalhados no in
terior desta vasta regiao. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.l. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va~ao . 

O bserva~oes: Parte dos documentos des
te conjunto foi publicada nos Anais da 
BAPP. 

P Al.5. Correspondencia de Diversos 
com os Governadores Subalternos da 
Capitania do Rio Negro e do Governo 
coma Mesma 

Histórico: Ver conjunto PA 1.1. 

Datas limites: 1772 a 1799. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-
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za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,30m textuais num total de sete 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém informa95es sobre busca e apre
ensao de índios no rio Javari, o trabalho 
indígena na coleta de drogas do sertao e na 
constru9ao de fornes e olarias. Há tam
bém referencias a fugas de índios e con
cessao desses a comerciantes do Mato 
Gros so. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Deste conjunto documen
tal só existe 1 códice, o restante foi extra
viado. 

PAl.6. Correspondencia do Chefe da 
Expedi~ao Militar ao Amazonas com 
Diversos e com o Governo 

Histórico: Ver conjunto P A l. l. 

Datas limites: 1838a1839. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Di
mens0es: 0,20m textuais num total de 
cinco códices. 

Conteúdo: Oeste conjunto documental 
apenas o códice 838 apresenta dados so
bre índios. Há um relato de expedi9ao 
feíta aterra dos Mawé (rio Preto); ataque 
de índios Mura ao Porto de Abacaxis; 
refere-se a marcha de urna tropa de pri
meira linha, levando consigo um tuchaua 
e 100 Munduruku, com a finalidade de 
apaziguar os Munduruku das campinas. 
Há folha de pagamento dos índios que 
trabalhavam no corte da pia~ava no rio 
Negro. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 
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Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: O códice 839 encentra-se 
extraviado. 

PAl. 7. Correspondencia do Comando 
das Armas com o Governo 

Histórico: Ver conjunto P A 1.1. 

Datas limites: 1821 a 1839. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 1,00m textuais num total de 17 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne material sobre a utilizm;ao da mao
de-obra indígena e de conflitos. Ressalta
se as referencias a utiliza~ao do trabalho 
indígena no Cacoal Imperial, ao do
cumento sobre o a1istamento de índios 
como milicianos e ao ataque de índios da 
na9áo Maku (rio Negro) a povoa96es 
locais. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9áo. 

Observa~oes: Há dois códices danifi
cados. 

PAl.8. Correspondencia do Governo 
Central com o Governo do Pará 

Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1717a1897. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Di
mensoes: 2,00m textuais num total de 49 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém material de temática diversifi
cada, abrangendo vários assuntos ligados 
a história indígena e do indigenismo. 
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Encentra-se pe9as sobre mao-de-obra, 
miss6es e aldeamentos, legisla9ao e justi
~a, descimentes, entre outras. Destaca-se, 
entre outros, um documento sobre prepa
rativos de guerra contra os índios Timbira 
em 1757, que acabou nao ocorrendo devi
do as mudan9as da Iegisla9ao pombalina. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.l. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Háalguns códices extravi
ados. 

PAl.9. Correspondencia do Governo 
com o Comando das Armas 

Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1821 a 1842. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,30m textuais num total de sete 
códices. 

Conteúdo: A maior concentra9ao de do
cumentos sobre índios está no códice 943, 
livro de registro das ordens, ofícios e 
decisoes particulares do Quartel General 
do Pará. Destaca-se as pe9as referentes a 
mao-de-obra indígena no servi90 do arse
nal e fábrica de madeiras, assim como as 
que dispoem sobre prisoes, castigos, le
vantes, descimentes e fugas. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAL l. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Há tres códices da
nificados. 

PAl.10. Correspondencia do Governo 
do Pará com Di versos 

Histórico: Ver conjunto PA 1.1. 
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Datas limites: 17 40 a 1857. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie de 
documentac;ao. Dimens0es: 5,00m textu
ais num total de 107 códices. 

Conteúdo: Este rico conjunto do
cumental reúne ofícios, portarías, cartas 
circulares e outros tipos de documentos 
com abundante inf ormac;ao sobre índios. 
Os temas mao-de-obra e conflitos sao 
frequentes mas há ainda pec;as acerca de 
descimentes, demografia, fronteiras e 
outros. A política indigenista está implíci
ta também em quase todas as unidades 
documentais. A documentac;ao abrange 
quase toda a regiao Amazonica, resultan
do daí o registro de muitas etnias. A 
amostra levantada aponta dados sobr~ os 
Mura, Karajá, Barbados, índios do rio 
Negro, índios do Turiassu, índios sil ves- · 
tres das margens do Tapajós, entre ou- · 
tros. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.l. 

Restri-;oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 

Observa-;oes: A maior parte deste con
junto encentra-se em inau estado de con
servac;ao. Há alguns códices extraviados. 

PAl.11. Correspondencia do Governo 
do Pará com o Governo Central 

Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1752 a 1841. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie de 
documentac;ao. Dimensoes: 2,00m textu
ais num total de 50 códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne urna vantagem para o pesquisador, 
qual seja a de resumir várias informac;oes 
acerca de eventos importantes ocorridos 
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na colonia, narrados ao govemo central. 
Contém dados sobre a política indigenis
ta, a mao-de-obra, guerras e conflitos, 
fronteiras, descimentos, entre outros. 
Tres temas sugerem a riqueza deste con
junto: relac;oes de alianc;a entre Mundu
ruku e portugueses para vários fins, 
participac;ao de índios no servic;o militar, 
e um resumo do Plano de Civilizac;ao dos ,. 
Indios no Pará (1797). 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAL l. 

Restri-;oes de acesso: estado de conser-

· PAl.12. . Correspondencia dos Co
mandantes Militares com Diversos 
Histórico: Ver conjunto PAL l. 

Datas limites: 1811a1853. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi· 
za-;ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: l ,OOm textuais num total de 16 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém basicamente decis6es militares 
relativas a repressao contra crimes, rebe
lioes ou levantes, onde incluí referencias a 
índios. Há várias relac;oes de presos, nas 
quais aponta-se alguns índios. Há pec;as 
sobre a mao-de-obra indígena utilizada no 
_Cacoal Imperial, em Monte Alegre e lugar 
de Outeiro. Destaca-se urna referencia a 
juízes índios da Vila de Buim que seriam 
perigosos aos interesses do Império e ofí
cio do Comandante Militar do rio Preto, 
solicitando a presenc;a dos Munduruku 
como mao-de-obra paga. 

Instrumentos de pesquisa: ver con junto 
PAl.l. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 
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PAl.13. Correspondencia dos Go
vernadores das Capitanias e Províncias 
com o Governo do Pará 
Histórico: Ver conjunto P A 1.1. 

Datas limites: 1770a 1823. Tratamento 
técnico: organizado total1mente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,30m textuais num total de oito 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental, 
bastante desfalcado, apresenta documen
ta~ao sobre mao-de-obra, rela~ao de índi-,, 
os e fugas. Há um registro dos "Indios 
Barbados", Paiaguá e Guaikuru, habitan
tes das márgens do rio Paraguai. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.l. 

Restri~oes de .acesso: estado de conser
va~ao . 

Observa~oes: Há cinco códices . <leste 
conjunto extraviados. 

PAl.14. Documentos sobre a Ca
banagem - Rela~oes dos Rebeldes Pre· 
sos 
Histórico: Ver conjunto PAl.1. 

Datas limites: 1836 a 1840. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,30m textuais num total de seis 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém basicamente as rela~6es dos re
beldes cabanos no período final daquele 
movimento revolucionário, quando da re
pressao aos revoltosos. Dentre esses re
voltosos, há referencias a índios. Cada 
rela~ao, em geral, aponta nome do rebel
de, sua cor (índio, preto, mameluco, par
do, branco ou cafu'zo ), naturalidade, esta
do civil, idade, emprego e prisao, indican-
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do odia, mes, ano, local, por quem, cul
pas, observa~oes e destino. Ressalta-se a 
importancia des te conjunto para a história 
do movimento cabano. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va~ao. 

Observa~oes: Seis códices <leste conjun
to documental foram extraviados. 

PAl.15. Estatísticas de Popula~ao 
Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1764 a 1862. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,50m textuais num total de 13 
códices. 

Conteúdo: Neste conjunto documental 
predominam fon tes sobre a popula~ao das 
vilas do Pará onde se incluí dados acerca 
da popula~ao indígena. Nas listas de po
pula~ao há referencias ao índio genérico, 
muitos integrados ao servi~o militar. Re
úne pe~as importantes sobre o cotidiano 
das vilas, na maioria antigos aldeamentos 
indígenas. Destaca-se o códice 954, onde 
há devassas feítas entre 1764 e 1769 nas 
ditas vilas, sobre o procedí mento dos dire
tores, ressaltando-se os relatos sobre a 
explora~ao do trabalho indígena e suas 
fugas. O conjunto contém ainda quadros 
estatísticos de batizados, casamentos, 
óbitos e listas nominais de popula~ao. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va~ao. 

Observa~oes: Deste conjunto docu
mental há seis códices extraviados. 
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PAl.16. Indios e Missoes 

Histórico: Ver con junto P A 1.1. 

Datas limites: 1727 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: cronológica, por tipo/espécie de 
documenta9ao. Dimensoes: 0,30m textu
ais num total de 1 'J códices. 

Conteúdo: Este importante conjunto 
contém espécies documentais diferentes. 
Há do is censos populacionais, registro do 
movimento de canoas vindas do sertao, 
livro da Junta das Missoes e patentes 
dadas a principais de índios. Os censos 
f azem referencia a popula9ao de Macapá 
em 1808 e da Capitania do Pará em 1776. 
O livro da Junta das Missoes, de 1736 a 
1740 é único no arquivo e trata basica
mente de temas indígenas. As patentes sao 
mais recentes, de 1863 a 1888. Destaca
se o livro de registro das canoas que 
chegavam a Belém com escravos indíge
nas trazidos do Japurá e principalmente 
rio Negro. Trata-se de termos de respon
sabilidade em que se defi n ia aos cabos das 
tropas ou quaisquercolonos, como, aonde 
e até quando poderiam se servir do traba
lho dos índios registrados na secretaria de 
govemo. O registro dos índios incluí a 
indica9ao de sua na9ao e urna descri9ao de 
seu aspecto físico. Tal pe9a constituí um 
importante instrumento para a história 
indígena do rio Negro. 

Instrum~ntos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1; Márcio Meira, org., Livro das 
canoas: documentos para a história in
dígena da Amazonia, Sao Paulo, Núcleo 
de História Indígena e do Indigenismo/ 
Fapesp, 1993. 

Restric;oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observac;oes: O livro da Junta das Mis
s6es está provisoriamente inacessível ao 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA INDÍGENA 

pesquisador devido a seu precário estado 
de conserva9ao. Nesse conjunto, verifi
cou-se o extravío de seis códices. 

PAl.17. Manuscritos Diversos 

Histórico: Ver conjunto P A 1. 1 . 

Datas limites: 1681 a 1824. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, topográfica. Dimen
soes: l ,OOm textuais num total de 27 
códices. 

Conteúdo: Este con junto documental, 
pela sua natureza, reúne material bastante 
variado, ocorrendo quase sempre infor
ma96es sobre índios. Há documenta9ao 
sobre descimentos e apresamentos, políti
ca indigenista, rel~96es de moradores (in
cluindo índios), rnovimentos sociais. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

PAl.18. Portarlas das Presidencias 

Histórico: Ver conjunto PAL l. 
Datas limites: 1824 a 1840. Tratamento 
técnico: organizado 'totalmente. Organi
zac;ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 0,30rn textuais num total de oito 
códices. 

Conteúdo: Trata-se neste conjunto de 
documenta9ao do período da Cabanagem. 
Há referencias a rebeldes presos, onde se 
incluí índios. Em alguns casos especifica
se o local da prisao e o norne dos índios, 
sob diversas acusa96es. Destaca-se o do
cumento referente a prisao do índio 
AltanásioD'Mello, natural de VilaNova, 
soba acusa9ao de ser um assassino (mais 
de 20 mortes) e ter participado do ataque 
aquela vila. 
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Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Há 1 códicedesteconjuntó 
possivelmente extraviado. 

PAl.19. Questoes de Limites-Frontei
ras 'Espanholas e Francesas 

Histórico: Ver conjunto PAl.l. 

Datas limites: 1713 a 1883. Tratamento 
técnico: or~anizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: 2,25m textuais num total de 52 
códices. 

Conte6do: Este conjunto documental 
trata basicamente das questoes de dispu
tas de territórios entre portugueses, espa
nhóis e franceses. As referencias indíge
nas estao colocadas na medida em que 
estes inte.ressavam para o trabalho das 
comissoes demarcatórias (remeiros e gui
as), assim como pela sua importancia 
política na argumenta9ao da posse 
territorial pelos europeus. Resulta desses 
fatores a presen9a mareante de dados 
sobre mao-de-obra, demografia, conflitos 
e descimentas, dentre outros. Destaca-se 
a frequente referencia aos ataques dos 
índios Mura. 

Instrumentos de pesquisa: Artur C. F. 
Reís, Limites e demarca~oes na Amazo
nia brasileira, 2 vols., Rio de Janeiro ' 
Imprensa Nacional, 1947 (reeditado pela 
Secretaria da Cultura do Pará em 1993). 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 
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Observa~oes: Há documentos sobre 
fronteiras, <leste conjunto e de outros do 
APEP, transcritos no acervo da Primeira 
Comissao Brasileira Demarcadora de Li
mites, em Belém (ver PA3.2). 

PAl.20. Registro de Patentes, Dig
nidades, Oficios 

Histórico: Ver conjunto PAl. l. 

Datas limites: 1737 a 1841. Tratamento 
técnico: ,organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen
soes: l ,OOm textuais num total de 23 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne listas de patentes militares e de "prin
cipais" conferidas a índios genéricos em 
diversas povoa96es do Estado do Grao
Pará e rio Negro, indicando apenas o 
nome e o local do outorgado, na maioria 
das vezes. Comp5em material importante 
sobre a política indigenista da segunda 
metade do século XVIII. Destaca-se al
guns registros em que sao apontados o 
local e o nome do grupo indígena do 
principal nomeado. No códice 916 (1780-
1794) há referencias a índia aruaque 
Maria Felipa Aran ha, que constituí u urna 
povoa9áo (Sao Bernardo das Pedernei
ras) no río Tocantins, com 103 índios e 
agregados. No códice 921 (1814-1818) 
indica-se principais dos grupos Mawé e 
Munduruku. 

Instrumentos de pesquisa: ver conjunto 
PAl.1. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: Oeste conjunto do
cumental há seis códices danificados e 6 
extraviados. 
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PA2- MUSEU PARAENSE EMI-
LIO GOELDI 
Subordina~ao administrativa: Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Cientí
fico e Tecnológico - CNPq. 

Endere~o: Campus de Pesquisa - Av. 
Perimetral - Terra Firme - 66.095-480 
Belém PA. Telefone: (091) 228-2341 
ramal 40. Telex: 1419. Fax: (091) 241-
7384. 

Responsável: Doralice dos Santos Ro
meiro (Chefe da Divisao de Arquivo). 

Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 2h e das l 4h 
as 18h. 

Cópias: eletrostáticas e fotográficas. 

Observa~oes gerais: A instituic;ao pos
sui urna biblioteca com mais de cem mil 
livros sobre zoologia, botanica, antropo
logia, arqueología, história e ecología. O 
acervo de obras raras reúne mais de 1.500 
unidades. A bibliografiaé prioritariamen
te sobre a Amazonia. 

PA2.1. Arquivo do Museo Paraense 
Emílio Goeldi - MPEG 

Histórico: O Museu Paraense Emí1io 
Goeldi (MPEG), unidade de pesquisa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) foi fun
dado ero 1866 e tero por objetivo pesqui
sar a flora, a fauna, o homem da Amazo
nia e seu ambiente físico, preservar e 
ampliar os respectivos acervos e dar sub
sídios, através dos resultados das pesqui
sas e das colec;oes a realizac;ao de ativida
des de extensao e difusao científica e 
cultural. O Fundo MPEG, custodiado 
pela Divisao de Arquivo do Departamen
to de Informac;ao e Documentac;ao reúne 
toda a documentac;ao produzida pela 
instituic;ao no decorrer de suas atividades 
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e func;oes. A documentac;ao é recolhida 
sistematicamente dos departamentos e 
divisoes para a divisao de arquivo ondeé 
tratada tecn icamente e tornada acess í vel a 
pesquisa científica e a consulta adminis
trativa. 

Datas limites: 1894 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática, por tipo/espécie 
documental, outra. Arranjo por grupos, 
subgrupos e séries. Dimensoes: 227 ,OOm 
textuais. 

Conteúdo: No Fundo Museu Paraense 
Emílio Goeldi, o grupo Pesquisa e Even
tos Científicos, subgrupo do Departa
mento de Ciencias Humanas, destacam
se as séries Pro jetos, . Relatórios de 
Pesquisa, Relatórios Departamentais, 
Relatórios de Viagens e Colec;5es Cientí
ficas. Tais séries contem informac;5es 
acerca de grupos indígenas, descric;oes 
ergológicas, contatos entre índios e nao 
índios, impactos de ac;6es desenvolvimen
tistas, estudos de aculturac;ao e lingüísti
ca. No grupo direc;ao, subgrupo departa
mento de museologia, destaca-se a série 
Eventos, onde sao encontradas informa
c;oes sobre as exposic;oes promovidas pela 
instituic;ao, algumas ainda no princípio 
desse século, com o intuito de levar a 
comunidade informac;oes sobre a cultura 
de alguns grupos indígenas da Regiao 
Amazonica. Na série Correspondencia de 
Diretoria sao encontradas cartas e alguns 
documentos pessoais de Curt Nimuen
dajú. O acervo interessa também a histó
ria da antropología no Brasil. 

P A2.2. Cole~ao Eduardo Galvao -
CEG - Cadernos de Campo do Rio 
Negro 

Histórico: Eduardo Enéas Gustavo 
Galvao (1921.-1976), foi pesquisador e 



PARÁ 

diretor do MPEG, onde ingressou em 
1955, como chefe da entao Divisao de 
Antropología, onde contribuiu para a for
ma9ao de pesquisadores. A partir de 1940 
percorreu várias regioes brasileiras em 
investiga96es sociológicas, etnológicas e 
arqueológicas, sobretudo na Amazonia e 
Brasil Central. Seu trabalho sobre áreas 
culturais indígenas no Brasil e sobre a 
cultura cabocla teve destaque na an
tropología brasileira, hoje considerado 
um clássico da disciplina. Escreveu mais 
de 40 trabalhos para revistas nacionais e 
estrangeiras, deixando urna forte tradi~ao 
de paciente observador de campo, senda 
esta urna de suas maiores contribui96es 
para a antropología brasileira. Este acer
vo foi <loado ao Arquivo do MPEG pela 
antropóloga Adélia Engrácia de Oliveira, 
detentara da documenta9ao, em maio de 
1991. 

Datas limites: 1951a1954. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: por 
tipo/espécie documental. Dimens0es: 
2,00m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
fere-se exclusivamente aos povos indíge
nas do río Negro. Sao diários de campo 
datados de 1951 e 1954, quando das pri
meiras visitas do antropólogo ao rio Ne
gro. Destaca-se a vastidao dos dados ar
ralados, incluindo nao só observa~oes 
sobre a vida dos índios mas também dos 
outros agentes sociais encontrados no rio 
Negro. Aborda as conseqüencias sociais, 
económicas e políticas para os índios, 
resultantes de seu contato coro comerci-. . , . 
antes "regatoes" e coro os m1ss1onanos 
salesianos. Nota-se a preocupa~ao do 
autor pela temática da "mudan9a cultu
ral" em voga na época. Pode-se ressaltar 
nesses diários urna importancia etnográ
fica, histórica, como também o posiciona-
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mento crítico de Galvao acerca de vários 
,.. . 

temas amazon1cos. 

Instrumentos de pesquisa: Grande parte 
dos diários foi transcrita em fichas 
datilografadas. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza~ao. 

PA2.3. Cole~ao Expedito Arnaud -
CEA 
Histórico: Expedito Coelho Amaud 
(1916-1992), indigenista e antropólogo, 
foi funcionário do antigo Servi~o de Pro
te~ao aos Índios-SPI, ingressando no 
Museu Paraense Emílio Goeldi em 1971. 
Realizou diversas excursoes de inspe~ao 
a postas e aldeias indígenas e pesquisas 
etnológicas entre vários grupos indígenas 
amazónicos, com enfase aos Gavioes, no 
sul do Estado do Pará e Palikur, no norte. 
Sua maior contribui9ao a antropología 
sao seus estudos resultantes de pesquisas 
de campo na Amazonia. O acervo foi 
doado pelo titular em fevereiro e maio de 
1991. 

Datas limites: 1947a1987. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 3,00m 
textuais. 

Conteúdo: O acervo possui basicamente 
a produ~ao científica do titular, represen
tada pelas anota95es de campo, cademos 
de campo e rascunhos de artigas. Possui 
ainda vasto número de impressos repre
sentados pelos antigos relatórios e bole
tins do SPI e recortes de jomais e revistas 
com noticias sobre índios, colecionados 
pelo titular desde o ano de 194 7 até 1986, 
com interrup95es cronológicas. Vale des
tacar o documento intitulado "Diário de 
Frente de Atra9ao do Paracajá Anapú", 
realizado em 1976 pelo sertanista Joáo 
Evangelista de Carvalho, antigo funcio
nário do SPI. 
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Restri-;oes de acesso: nao está or
ganizado. Necessita autorizac;ao. 

PA2.4. Cole-;ao ~otográfica do Museu 
Paraense Emilio Goeldi - Chapas de 
Vidro - Antropologia 

Histórico: As f otografias em chapas de 
vidro, sob o tema antropologia, foram 
produzidas e acumuladas pelo Museu 
Goeldi em vários momentos de sua histó
ria. Segundo antigos relatórios da institui
c;ao, algumas das fotos de índios foram 
tiradas em visitas dos mesmos ao Parque 
Zoobotanico do Museu. Em 1946 foi or
ganizado um catálogo geral das fotografí
as e em 1979 foram res gatadas e incluídas 
em projetos de organizac;ao. Em 1989 as 
chapas de vidro foram colocadas sob a 
guarda da Divisao de Arquivo do Depar
tamento de Inf ormac;ao e Documentac;ao 1 

do MPEG, integrado a colec;ao foto
gráfica geral da instituic;ao, dentro da qual 
estao sendo identificadas e organizadas. 

Datas limites: 1898 a 1946. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza-;ao: temática. Dimensoes: 231 foto
grafias. 

Conteúdo: As f otografias em chapas de 
vidro, pertencentes ao tema antropología, 
contem imagens de índios no final do 
século XIX, com pinturas corporais, 
·vestimentas de época, alguns em posic;oes 
sugerindo estudos de antropologia física 
tal como destaque para perfis, cranios, 
altura. Há chapas com imagens de pec;as 
etnográficas e arqueológicas pertencentes 
as colec;oes científicas do MPEG e ex
posic;oes destas pec;as desde o início do 
século. Tais fotografías, além de se desta
carem como documentos para a etnología 
indígena, tem especial importancia para a 
.história da antropologia no Brasil. 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo da 
colec;ao fotográfica de MPEG: chapas de 
vidro (antropología). Belém, Museu Pa
raense Emílio Goeldi, (fichário). 

Observa-;oes: Há fotos da colec;ao de 
objetos de Arte Africana pertencente ao 
acervo etnográfico do museu. · 

P A2.5. Cole~ao William H. Crocker -
CWHC 

Histórico: William H. Cracker, antropó
logo americano, é pesquisador do Smith
sonian Institution, Departmentof Anthro
pology e do National Museum ofNatural 
History, com diversos trabalhos publi
cados em etnología indígena. Suacolec;ao 
é basicamente audiovisual, coletada em 
diversas pesquisas de campo realizadas 
em Barra do Corda, no Estado do Mara-, 
nhao, entre os Indios Canela. Este acervo 
foi <loado ao Museu Goeldi, pelo autor, 
entre o período de 1957 a 1977. 

Datas limites: 1957 a 1977. Tratamento 
técnico: identificado. Dimen~oes: 2.630 
fotografias, 5 filmes, 57 fitas audio-mag
néticas, 90 microf ormas. Os textos cons
tam de 13 transcric;6es manuscritas de 
entrevistas. 

Conteúdo: A Colec;ao William Cracker, 
um conjunto basicamente audiovisual, 
contém informac;oes etnográficas impor
tantes sobre mitos, contos, vocabulários e 
festas cerimoniais dos índios Canela. 

Instrumentos de pesquisa: Relac;ao de 
remessa da documentac;ao audiovisual 
sobre os índios Canela, Belém, Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Smithsonian 
Institution, s/d, 30 p. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
rizac;ao. 

Observa~0es: Conforme o relatório de 
atividades do Museu Goeldi, existem có-
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pias do acervo na Smithsonian Institu
tion, Washington, D.C. 

P A2.6. Fundo Rudolf Schüller 

Histórico: Rudolf Schüller ( 1873-1932), 
americanista, lingüista e bibliófilo reali
zou a servic;o da Biblioteca Nacional e 
Museu Emílio Goeldi, no período de 1911 
a 1913, investiga96es em bibliotecas e 
arquivos da Europa, principalmente em 
Madri e Sevilha, sobre questoes carto
gráficas e etnológicas da Bacía do rio 
Amazonas e Hnguas indígenas sul-ameri
canas. Sua investiga<;ao tinha por fim a 
cópia de documentos sobre os assuntos 
mencionados, além de seu estudo. 

Datas limites: 1430a1892. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, outra. Por séries e 
subséries. Dimensoes: 2,50m textuais. 

Conteúdo: O Fundo Rudolf Schüller é 
constituído das séries Cadernos, Pastas e 
Fichas que contero cópias de roteiros, 
descri<;ao de viagens, regulamenta<;ao e 
legisla9ao ( capitula<;oes, avisos, infor
mes, decretos, nomea96es, etc.) com in
forma¡;oes sobre questoes belicosas, liti
giosas e diplomáticas no concernente a 
descobertas, posses de terra, compor
tamento, invasoes estrangeiras em terras 
espanholas e portuguesas na América e 
vocabulário de idiomas indígenas ltcais, 
suas tradu<;oes e textos bilíngues. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
Analítico do Fundo Rudolf Schüller, 
Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi/ 
IBM, 1987, 87p. 

P A2. 7. Fundo Servi~o de Prote~ao aos , 
lndios-SPI 
Histórico: Conjunto de documentos, em 
forma de microfilmes, produzidos pelo 
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Servi¡;o de Prote¡;ao ao Indio, institui9ao 
criada em 191 O com a finalidade de 
estabelecer e executar a política oficial de 
prote¡;ao aos índios e, extinto em 1967 
quando é substituído pela FUNAI. Esta 
documenta9ao foi <loada ao Museu Para
ense Emílio Goeldi em 1982 pelo Centro , 
de Documenta9ao do Museu do Indio, 
através do antropólogo Carlos de Araújo 
Moreira Neto. 

Datas limites: 1909 a 1968. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: A documenta9ao está sendo orga
nizada a partir de grupos e séries que 
serao armazenadas em novo suporte mi
crográfico. Dimensoes: 375 microfor
mas. 

Conteúdo: O Fundo SPI possui do
cumentos das inspetorias regionais con
tendo relatórios dos chefes de postos, 
censos indígenas, mapas e plantas com 
informa96es acerca do dia-a-dia dos pos
tos indígenas pertencentes as inspetorias. 
Também contém relatórios anuais do SPI, 
recortes de jornais com noticias sobre 
índios, documentos da Funda¡;ao Brasil 
Central e da Comissao de Linhas Estraté
gicas de Mato Grosso ao Amazonas, cri
ada em 1907 e mais conhecida como 
·comissao Rondon. Nesses documentos é 
encontrada vasta correspondencia acerca 
das atividades administrativas das expe
di96es da referida Comissao, a qual Ian-
9ará as linhas básicas da política oficial 
indigenista, posteriormente adotada pelo 
SPI. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
Analítico do Fundo Comissao Rondon, 
Belém, FINEP/FADESP, Museu Para
ense Emílio Goeldi, 48p. (datilografado ); 
Inventário Analítico do Fundo Servi90 de ,, 
Prote9ao aos Indios-SPI: Postos Indíge-

T 
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nas Araribá, Bananal, Benjamin Con
stant, Belém, FINEP/FADESP, Museu 
Paraense Emílio Goeldi, 96p. (datilogra
fado). 

Microfilme: o con junto encontra-se total
mente microfilmado. Encontram-se cópi
as de microfilmes e originais no Museu do , 
Indio (Rio de Janeiro) e FUNAI (Bra-
sília). 

Observa~ües: Dadas as incorre~oes téc
nicas da microfilmagem, a leitura dos 
documentos microfilmados é bastante di
fícil e lenta. 

PA2.8. Fundo Silva Coutinho-FSC 

· Histórico: Joao Martins da Silva 
Coutinho (1830-1889) foi engenheiro e 
explorador na Amazonia, onde efetuou 
diversas expedi~oes. Realizou estudos 
sobre estradas de ferro a servi~o do Im
perador D. Pedro 11 e colaborou com os 
Govemos das Províncias do Amazonas e 
Pará na explora~ao e conhecimento dorio 
Purus e seus afluentes. O acervo foi <loado 
por Paulo Buarque de Macedo, descen
dente do titular, a Divisao de Arquivo do 
Museu Goeldi, em 1983, onde encontra
se sob custódia temporária. 

Datas limites: 1833a1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental e por séries e 
subséries segundo a produ~ao profissio
nal do titular. Há também dossies com 
caracteriza~ao temática e fun~cional. Di
mensoes: 0,40m textuais; 5 fotografías, 
11 unidades de dossies sobre missoes e 
aldeamentos e 4 filmes. 

Conteúdo: O Fundo Silva Coutinho pos
sui como série importante a de viagens e 
explora~oes, que inclui anota~oes, relató
rios, rascunhos, mapas e cadernetas de 
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campo, contendo informa~oes sobre idio
mas indígenas, como o vocabulário dos 
Sapará e Macuxi. Também relata conta
tos com popula~oes indígenas ribeirinhas 
e observa~oes sobre estas, incluindo dese
nhos de pinturas coworais e habita~oes. 
A mencionada série refere-se especí
ficamente as popula~oes indígenas ama
zonicas. Na série correspondencia encon
tra-se um documento de 1833 do 
Presidente da Província do Pará ao Capi
tao Hilário Pedro Gurjao sobre a perse
gui~ao de parte dos habitantes. do rio 
Branco aos indígenas da Colonia de Esse
quibo com a finalidade de escravizá-los, 
contendo em anexo carta de missionário 
ingles. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
Analítico do Arquivo Joao Martins da 
Silva Coutinho, Belém, Museu Paraense 
Emílio Goeldi/ IBM do Brasil, 1984, 148 
pg. 

PA3 - PRIMEIRA COMISSAO 
BRASILEIRA DEMARCADORA 
DELIMITES 
Subordina~ao administrativa: Mi
nistério das Rela~oes Exteriores. 

Endere~o: Av. Govemador José Mal
cher, 349 - Nazaré - 66.035-100 Belém 
PA. Telefone: (091) 223-5932. Telex: 
1218. Fax: 223-5506. 

Responsável: Coronel Ivonilo Días Ro
cha (Chefe da Comissao). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 17h. 

Cópias: eletrostáticas. 

Observa~oes gerais: A institui~ao pos
sui urna rica biblioteca incluindo obras 
raras sobre a Amazonia e também um 
pequeno acervo etnográfico. 
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PA3.1. Acervo de Fotografias 
Histórico: A Primeira Comissao Brasi
leira Demarcadora de Limites - PCDL, é 
a sucedanea da antiga Comissao de Limi
tes da Fronteira do Setor Norte, criada em 
1928 como órgao permanente do Mi
nistério das Relay5es Exteriores. Antes 
dela funcionavam apenas comissoes mis
tas temporárias. O órgao está incumbido 
basicamente da demarca~ao, inspe9ao e 
manuten9ao de marcos de fronteira. Seu 
importante acervo documental é oriundo 
das "campanhas" enviadas as regioes 
fronteiriyas, desde 1928, as quais defron
taram-se com diversos grupos indígenas, 
documentando-os através dos relatórios 
de viagem como também fotografica
mente. 

Datas limites: século XX. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: fotografías classificadas pela 
origem geográfica, enfatizando nomes de 
rios. Dimens0es: 1806 fotografías num 
total de 9 álbuns (material organizado). 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne diversas fotografías de grupos indíge
nas habitantes das fronteiras, apontados 
também nos relatórios das equipes da 
"Comissao". Complementam portanto o 
texto dos relatórios. Registram-se aldei
as, grupos de pessoas, aspectos da vida 
cotidiana, de trabalho e ritual, sítios e 
objetos arqueológicos (pinturas rupes
tres), e objetos da cultura material. Des
taca-se a presen9a de tres regioes mais 
documentadas: o Norte do Pará/ Amapá, 
Roraima e o alto rio Negro. O acervo 
assume urna grande importancia por ter 
registrado vários grupos em contato en tao 
recente com a sociedade nacional, assim 
como retratou também diversos agentes 
desse contato. 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo da 
f ototeca ( datilografado ), com mapas 
indicativos; Maria de Lourdes Jovita, 
"Roteiro Etnográfico - Catálogo e sínte
se" (datilo., 381p.). 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza9ao. 

Observa~oes: Além do material organi
zado (9 álbuns), existem ainda fotografí
as dispersas, negativos, fotografías iden
tificadas em envelopes e anexas aos 
relatórios técnicos. 

P A3.2. Cole~ao Braz Dias de Aguiar 
Histórico: Este acervo documental bas
tante diversificado, constituído de cópias 
de documentos dispersos em outras insti
tui95es, foi sendo transcrito e encadema
do para a Comissao de Limites, sob as 
ordens de seu chef e, Braz Dias de Aguiar, 
durante a sua gestao na institui9ao, desde 
sua cria9ao em 1928 até sua morte, nos 
anos 40. 

Datas limites: XVII a XIX. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi· 
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 0,50m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
úne basicamente transcri95es datilogra
fadas de fontes oriundas de outras insti
tuiy5es. Há cópias de manuscritos do 
Arquivo Público do Estado do Pará (sécu
lo XVII e XVIB), diário de viagem do 
Padre Nicolino ao rio Cuminá (1876), 
urna memória de Francisco Requena (sé
culo XVIII) sobre os limites da América 
Meridional e vários documentos do século 
XIX de autoría do Conselheiro Duarte da 
Ponte Ribeiro. Todos os documentos di
zem respeito basicamente as questoes de · 
fronteira, onde há referencias disrersas as 
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popula95es indígenas, principalmente da 
Amazónia. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: Para obter melhores inf or
ma95es sobre os documentos transcritos 
do Arquivo Público do Estado do Pará, 
recomenda-se a leitura das descri95es dos 
conjuntos documentais daquela institui-
9ao. 

PA3.3. Diários de Viagem de Antonio 
Pojucan Cavalcanti 
Histórico: Ver con junto P A3 .1. 

Datas limites: 1934a1939. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 0,15m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto reúne sete ca
dernos de campo manuscritos, referentes 
as viagens aos ríos Branca e Tacutu e aos 
ríos Trombetas, Cuminá e Marapi. As 
referencias indígenas sao reduzidas, so
bretudo quanto a regiao de Roraima. Aí 
refere-se apenas ao encontro de malocas 
sem indica9ao do grupo e o contato com 
índios Taurepang e Macuxi, estes utili
zados como guias da expedi9ao demar
catória. Há destaque maior aos índios_do 
alto Cuminá/Marapi, no período de 1935-
36. Aponta a existencia de etnias nos Rios 
Rutari (Paruma); Sipalivim .(Paruma) e 
Marapi (Pianocotó, Paricotó, Curuiná, 
Urucuiana, Arocu, Oconoques e Aparai). 
Contém um pequeno vocabulário de urna 
língua indígena nao identificada no texto. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

P A3.4. Inspe~ao de Fronteiras - Minis
tério da Guerra - Relatórios do Gene
ral Rondon 
1-Iistórico: As cópias dos relatórios do 
General Rondon, oriundos do antigo Mi-
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nistério da Guerra, foram incorporadas 
ao acervo da Primeira Comissao Brasilei
ra Demarcadora de Limites, na época em 
que esta estava sob a dire9ao do Coman
dante Braz Días de Aguiar, para servir de 
apoio documental aos trabalhos demarca
tórios da institui9ao. 

Datas limites: 1927. Tratamento técni
co: organizado totalmente. Organiza
~ao: cronológica, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: total de quatro 
volumes datilografados. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
contém, em sua maioria, dados sobre os 
grupos indígenas de Roraima. Destaca-se 
informa95es dispersas sobre a organiza-
9ao social (economía doméstica, adornos 
corporais, dan9as, festas, funerais, mitos, 
rituais) e localiza9ao de aldeias, demo
grafía, conflitos, além de dados gerais 
incorporados a descri9ao da fronteira, 
incluindo a política indigenista. As fontes 
sobre o contato comos agentes da socie
dade nacional e da explora9ao da mao-de
obra indígena por aqueles sao significati
vas. 

Observa~oes: Há mapa da bacía dorio 
Uraricapará em anexo, com indica9ao de 
"maloca de índios". Há vários quadros 
populacionais anexos ao relatório. 

P A3.5. Inspe~ao de Fronteiras - Rela
tório do General Rondon - Rio Cuminá 
Histórico: Ver PA3.4. 

Datas limites: 1928. Tratamento técni
co: organizado totalmente. Organiza
~ao: cronológica, pot tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: total de 1 volume 
datilografado. 

Conteúdo: Este conjunto reúne dados 
sobre os índios Rangu-Piqui (Tiriyó) e 
Oiana (Wayana). Destaca-se a identifica-
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~ao de aldeias em ambos os lados da 
fronteira, indicando a existencia de inter
liga95es entre elas. Indica a compra de 
material etnográfico dos Tiriyó para o 
Museu Nacional. 

PA3.6. Relatório do Capitao Bráz Dias 
de Aguiar ao Ministério das Rela~oes 
Exteriores 

Histórico: Ver conjunto PA3.1. 

Datas limites: 1939a1945. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: total de dois volu
mes datilograf ad os. 

Conteúdo: Este conjunto documental re
sume informa~5es etnográficas contidas 
nos relatórios de servi~o técnico. A maio
ria dos dados é referente aos U aiká, 
Parahoris e Pakidai. Enf ocam aspectos da 
organiza9ao social, do aldeamento, da 
estética corporal, da ro~a e alimenta~ao, 
do vocabulário, das guerras intertribais, 
da cultura material e do ritual. Contém 
pe9as importantes também sobre a polí
tica indigenista e a história do contato. 

Instrumentos de pesquisa: Maria de 
Lourdes Jovita, "Roteiro Etnográfico -
Catálogo e síntese" (datilo., 38lp.). 

Observa~oes: Os relatórios contém foto
grafías. Há mapas indicando caminhos e 
tapiris indígenas. 

P A3. 7. Relatório do Servi~o de Saúde
Guiana Neerlandesa 

Histórico: Ver conjunto PA3.l. 

Datas limites: 1935 a 1938. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~io: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: total de 1 volume 
datilografado. 
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Conteúdo: Destaca-se neste conjunto o 
relatório do Dr. A . Morelli, acerca dos 
Aparai e Urucuiana dorio Jari. Aponta 
usos e costumes, religiao, patología, ves
tuário, belas artes, casamento, alimen
ta9ao, ritual da morte, sonhos, festas, 
parto, guerra, paz e vocabulário. 

Instrumentos de pesquisa: Braz Dias de 
Aguiar, "Nas Fronteiras da Venezuela"'e 
Guianas Britanica e Neerlandesa", Anais 
do IX Congresso Brasileiro de Geogra
fia, Rio de Janeiro, 1943. 

Observa~oes: O relatório contém foto
grafías. O texto do Dr. Morelli foi trans
crito, na íntegra, no artigo citado de Braz 
Dias de Aguiar. 

PA3.8. Relatório do Servi~o Técnico -
Guiana Britanica 

Histórico: Ver conjunto PA3.1. 

Datas limites: 1931a1938. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: total de cinco vo
lumes datilografados. 

Conteúdo: Este conjunto documental 
possui relatórios de saúde indicando re
gistros de doentes, incluindo trat¡>alhado
res índios. A maior parte das referencias 
indígenas é sobre os Macuxi e Paricotó. 
Há dados gerais sobre a organiza~ao soci
al, descri~ao física e indumentária, aldei
as, demografía e situa~ao do con tato com 
os brancos. Há interessante material so
bre o sistema de comunica~oes (vara
douros) entre os diversos grupos indíge
nas da regiao. 

Instrumentos de pesquisa: Maria de 
Lo urdes Jo vita, "Roteiro Etnográfico -
Catálogo e síntese" (datilo., 381p.). 
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Observa~oes: Há mapas indicando ma
locas e varadouros indígenas. 

PA3.9. Relatórios do Servi~o Técnico
Limites coma Colombia 
Histórico: Ver conjunto PA3.l. 

Datas limites: 1932 a 1936. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: total de oito volu
mes datilografados. 

Conteúdo: Reúne pe9as importantes so
bre os povos indígenas do alto rio Negro, 
incluindo dados sobre popula9ao, locali
za9ao de aldeias, áreas de ocupa9ao, 
economía doméstica e descri95es gerais 
de seus usos e costumes. No relatório de 
1933/34, primeiro volume; há urna pe
quena memória sobre os "Incolas Selví
colas", abordando a organiza9ao social, 
cultura espiritual, língua, astronomía e 

"" . arte dos grupos do noroeste amazon1co. 
Os dados sobre os Ticuna do alto So
lim5es sao menos significativos que os do 
rio Negro. Destaca-se também neste con
junto as informa96es sobre a política indi
genista e a atua9ao dos agentes de contato 
(política indigenista, salesianos, comerci
antes e a própria Comissao de Limites) 
junto as comunidades indígenas, incluin
do material fotográfico anexo aos relató
nos. 
Instrumentos de pesquisa: Themísto-

,; 

eles Paes de Souza BrasH, lncolas 
selvicolas, Rio de Janeiro, Ministério das 
Rela96es Exteriores, 1939. 

Observa~oes: O instrumento de pesquisa 
referido é a transcri9ao da memória con
tida no relatório indicado ( 1933/34; pri
meiro volume). Há porém fotografías no 
relatório que nao foram copiadas no im~ 
presso de 1939. 
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PA3.10. Relatórios do Servi~o Técnico 
-Venezuela 

Histórico: Ver conjunto PA3.1. 

Datas limites: 1930 a 1960. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: total de 13 volu
mes datilografados. 

Conteúdo: Há significativo material in
dígena neste conjunto. Reúne dados espe
cíficos sobre os índios Uaicá, Aiuatéri e 
Parahoris, indicando aspectos de sua vida 
cotidiana, família, economía, guerras in
tertribais e costumes em geral. Há refe
rencias gerais também aos Xirianá, Wa
pixana, Jaricuna e Macuxi. Tais pe9as 
contem material básico para a história do 
contato desses povos com a sociedade 
nacional, como também para a história do 
indigenismo naq:uela regiao. Regist~a-s~ 
também a utiliza9ao da mao-de-obra 1nd1-
gena nos trabalhos de demarca9ao e o 
grau das tensoes existentes entre os índios 
e o pessoal das comiss5es, ihcluindo o 
nível de interferencia <leste comos grupos 
contactados. 

Instrumentos de pesquisa: Alguns rela
tórios possuem índice geográfico e 
etnográfico; Braz Días de Aguiar, "Nas 
fronteiras da Venezuela e Guianas Brita
nica e Neerlandesa", separata dos Anais 
do IX Congresso Brasileiro de Geogra
fía, Rio de J aneiro, 1943; Maria de 
Lourdes Jovita, "Roteiro Etnográfico -
Catálogo e síntese" (datilo., 381p.). 

Observa~oes: Há mapas em anexo com 
indica~oes de malocas e varadouros de 
índios. Os relatórios contem fotografías. 
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PBl - ARQUIVO HISTÓRICO ,, 
.DAPARAIBA 

Subordina~ao administrativa: Coorde
nadoria.de Literatura, Registro e Memó
ria Cultural. 

Endere~o: Funda9ao Espa90 Cultural -
Av. Presidente Kennedy sinº - Subsolo 
Rampa 4 - Tambauzinho - 58.042-180 
Joao Pessoa PB. Telefone: (083) 244-
1360 ramal 135. 

Responsável: Júlia Dolores Cavalcanti 
Cameiro da Cunha (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 17h. 

Cópias: eletrostáticas. 

PB 1.1. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa 1 - Sesmarias 

Histórico: Arquivo procedente da Secre
tária de Administra9ao incorporado a 
Funda~ao Espa90 Cultural após a publi- · 
ca~ao do Decreto nº 12924 de 03/01/89. 
Contém documentos manuscritos da fase 
Colonial a Republicana. 

Datas-limite: 1699 a 1818. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. A ordem cronológi
ca refere-se apenas ao registro dos docu
m~ntos e nao a organiza~ao do conjunto 
documental. Dimensoes: 0,35m textuais. 

. Conteúdo: Concessoes de sesmarias a 
índios Cariri e Pega; índios como guias na 
descoberta de terras; sesmarias limitan-

' 

do-se. com aldeia dos Sucuru na Serra da 
Copaoba; guerras aos índios como justifi
cativa da concessao de terras. 

Instrumentos de pesquisa: Joao de Lyra 
Tavares, Apontamentos para a história 
territorial da Paraíba, Mossoró, Funda-
9ao Guimaraes Duque, 1988, Vol. l. 

PBl.2. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa 11 - Registros de Terras 
Histórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 1708 a 1855. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. Dimensoes: 0,30m 
textuais. 

Conteúdo: Registros de terras contendo 
informa~oes sobre vestígios de aldeias de 
índios na Serra da Borborema e no Sao 
J oao do Cariri; índios Pegas servindo de 
guias para a descoberta de terras localiza
das entre as Serras do Patú e do Urá; 
guerras aos índios como justificativa para 
a concessao de terras. 

PB1.3. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa 111 - Terras indígenas 

Histórico: Ver PBl.1. 

Datas-limite: 1830 a 1837. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. Dimensoes: O, 16m 
textuais . 

Conteúdo: Atos da Província da Paraíba 
tratando sobre o tema terras: regula a 
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cria9ao de ro9ados em terras do patrimo
nio dos índios da Vila do Conde; postura 
da Camara de Alhandra sobre a retirada 

\ 

de madeira de terras indígenas; incorpo-
ra9ao do patrimonio dos indígenas ao das 
camaras municipais (1830); e renova9ao 
do Diretório que poe fim ao patrimonio de 
terras dos índios (1837). 

PBl.4. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa IV - Ordenan~as 

Histórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 177 6 a 1891. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. A ordem cronológi
ca refere-se apenas ao registro dos docu
mentos e nao a organiza9ao do conjunto 
documental. Dimensoes: 0,21 m textuais. 

Conteúdo: Sao cartas patentes tratando 
do tema da política indigenista. Desta
cam-se: nomea9ao de diretores de índios 
das seguintes Vi las: Monte-Mor, Pilar do 
Taipu, Sao Miguel do Taipu e Alhandra; 
nomea9áo de índios para servir de capitao 
auxiliar da 4ª Companhia da Ordena9ao , 
dos Indios da Vila de Alhandra, ajudante 
do corpo da ordenan9~ dos ín.dios da Vila 
de .Alhandra, Capitao-Mor nas Vilas de 
Pilar e de Monte-Mor e Sargento-Mor na 
Vila de Pilar do Taipu; relata ainda a 
existencia da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Companhias , 
das Ordenan9as dos Indios da Vila de 
Alhandra. · 

Observa~oes: O conjunto encentra-se 
em péssimo estado de conserva9ao. 

PBl.5. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa V - Correspondencia da Polícia 
Histórico: Ver PB 1. 1. 

Datas-limite: 1845 a 1862. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. Dimensoes: 0,35m 
textuais . 
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Conteúdo: Os assuntos tratados na cor
respondencia da polícia sao: prisao de 
diversos índios por tentativas de assassi
nato; um índio colocado a disposi9ao para 
ser aproveitado no exército ou na armada; 
brancos perseguem gentíos e soldados 
procuram reprimir suas desordens; rela-
9ao nominal de índios aldeados em 
Alhandra; derrubadas das matas indíge
nas . 

Observa~oes: Os livros consultados en
contram-se com algumas folhas rasgadas 
e com perfura96es provocadas por fun
gos. 

PBl.6. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa VI - Correspondencia do Presi
dente da Província 

Histórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 1829 a 1864. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. Dimens0es: 0,22m 
textuais. 

Conteúdo: Os assuntos tratados na cor
respondencia do Presidente da Província 
da Paraíba sao: desaven9as entre índios e 
brancos; reclama9ao de indígenas que ti
veram as suas terras invadidas; persegui-
96es e prisoes de gentíos; desligamento de 
comandante das na95es indígenas; padre 
envolvido no desaparecimento· de crian-
9as índias; gentíos acusados de incomo
dar moradores de Pilar. 

Observa~0es: Os livros consultados en
contram-se com algumas folhas rasgadas 

. e com perfura96es provocadas por fun
ges. 

PB 1.7. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa VII - Oficios do Prefeito da Ca
pital 

Histórico: Ver PB 1.1. 
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Datas-limite: 1837 a 1838. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: Cronológica. Dimensoes: 0,04m 
textuais. 

Conteúdo: Ofícios do Prefeito da Capital 
as diversas autoridades tratando dos se
guintes temas: invasao de aldeia de índios 
pelo Ca pitao Comissário do?:º Distrit~ d.a 
7ª Subprefeitura; servi90 m1htar e pohc1-
amento; prisoes de índios devido abrigas, 
recrutamento para servir a armada nacio
nal e deser9ao; participa9ao de índios na 
Guarda Policial numa patrulha em perse
gui9ao a um assassino; ordem do Presi
dente da Província ao Subprefeito da 3ª 
Subprefeitura para armar todos os índios 
e marcharem para a Vila Pilar. 

PBl.8. Documenta~ao Manuscrita Dis
persa VIII - Oficios do Presidente da 
Província 

Histórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 1821a1863. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Cronológica. Dimensoes: 0,08m 
textuais. 

Conteúdo: Ofícios expedidos pelo Presi
dente da Província para diversas autori
dades, que incluem: recrutamento de índi
os para o Arsenal na Marinha (1828); 
ofício pedindo o auxílio de índios na des
trui9ao de um quilombo (1828); acusa9a.o 
de que um regente de índios a9oita malfe1-
tores ( 1828); requisi9ao de índios para 
postilhao de malas do correio (1835); 
preenchimento de vaga do pároco da fre
guesia da Vila de Alhandra (1821); de
missao de regente de índios da Baía da 
Trai9ao acusado de mau procedimento 
(1863). 
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PBl.9. Documentac;ao Manuscrita Dis
persa IX - Oficios do Governo da 
Paraíba 

1-listórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 1821 a 1837. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: Cronológica. Dimensoes: 0,80m 
textuais. 

Conteúdo: Ofícios do Govemo da 
Paraíba contendo informa95es sobre o 
uso de mao-de-obra indígena em servi9os 
e obras públicas; rela9ao de índios recru
tados para o servi90 da Marinha Imperial; 
envio de índios das vilas de Alhandra e 
Jacoca para auxiliarem em expedi95es de 
combate ao quilombo do Catucá em 
Pernambuco. 

PBl.10. Documenta~ao Manuscrita 
Dispersa X-Documentos Diversos 

Histórico: Ver PB 1.1. 

Datas-limite: 1780 a 1896. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zac;ao: Cronológica. Dimensoes: 1,00m 
textuais. 

Conteúdo: Sao caixas com documentos 
diversos, que versam sobre os seguintes 
temas ligados a questao das terras dos 
índios: registros de terras (1856, 1859 e 
1867); medi9ao (1864); regulamentac;ao 
de terras (1829); terras consideradas 
devolutas (1850, 1859, 1871 e 1872); 
arrendamento ou aforamento ( 1857, 1859 
e 1860); usufrutos (1859); produ9ao 
( 1857); espolia9ao por particulares 
(1836, 1859, 1860, 1862, 1869, 1870 e 
1892) e pelas camaras (1859); reivindica
c;ao pela posse e administrac;ao por parte 
dos índios ( 1857 e 1860); destruic;ao de 
matas ( 1869); pedido a favor da expulsao 
de índios (1800); desvio de rendimentos 
de terras indígenas para reparos de urna 
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igreja (185 l); utiliza9ao do índio como 
mao-de-obra, evidenciando formas de re
crutamento e evasao; revezamento de tra
balhadores indígenas ( 1842); utiliza9ao 
dos índios em obras públicas ( 1836 e 
1842); explora9ao de madeira (1780); 
servi90 militar (1839); Guarda Nacional 
(1860); pedido de informa96es pormeno
rizadas sobre os índios, visando sistema
tizar o servi90 de catequese e civiliza9ao 
do índio (1861) ou viabilizar sua 
integra9ao a vida civil ( 1846); revoltas de 
índios contra nomea96es de autoridades 
de aldeias (1837); subleva9ao (1822); 
lutas contra invasores de terras; Carta
Régia garantindo posse da terrados índi
os (1860); crimes de índios; instru9ao 
(1864). 

PBl.11. Documenta~ao Manuscrita 
Dispersa XI - Documentos A vulsos 

Histórico: Ver PB 1. l. 

Datas-limite: 1807 a 1866. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Dimen
soes: 0,35m textuais. 

Conteúdo: Sao documentos avulsos, que 
abrangem o registro de terras da Fregue
sia de Jacoca; arbitrariedade cometida 
pelo Capitao-Mor dos índios, segundo 
reivindica9ao de arrendatário de terras 
administradas pela Camara Municipal da 
Vila do Conde (1821); arrendamento 
abusivo de terras dos índios, seguindo a 
dispersao dos mesmos (1828); possibili
dade de se realizar ou nao agricultura em 
terras do patrimonio dos índios por colo
nos estrangeiros (1829); pedido de infor
ma9ao sobre a natureza do patrimonio dos 
índios da Baía da Trai9ao (1846); 
usurpa9ao de terras de índios em J acoca , 
( 1853); denúncia contra Diretor dos Indi-
os ( 1821 ); migra96es de índios provenien
tes do Río Grande do Norte para aldeias 
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da Paraíba sem licen9a das autoridades 
competentes (1807); pedido de informa-
9ao sobre madeiras e estado da agricultu
ra nas terras indígenas da Baía da Trai9ao 
(1866). 

PB2- CENTRO DE DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS - CDDH 
Subordina~ao administrativa: Arqui
diocese da Paraíba. 

Endere~o: ' Pra9a Dom Adauto, sin -
Centro - 58010-670 Joao Pessoa PB. 
Telefone: (083) 241-3048 ramal 23. 

Responsável: Maria José McElroy (Co
ordenadora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

PB2.1. Recortes de J ornais Paraibanos 

Histórico: Institui9ao criada em 1976, o 
CDDH realiza um trabalho de apoio junto 
as pastorais e acompanhamento de movi
mentos sociais. Integram o acervo recor
tes de jornais paraibanos e revistas de 
diversos estados envolvendo entre outros 
temas igreja, conflitos de terra, discrimi
na9ao racial e mulher. 

Datas-limite: 1983 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 0,15m tex
tuais. 

Conteúdo: Sao recortes de jornais con
tendo informa96es sobre a organiza9ao e 
mobiliza9ao de índios contra a invasao de 
suas terras por proprietários da Usina 
Miriri e ainda amea9as de morte e depre
da96es de suas planta96es; ocupa9ao da 
sede da FUNAI pelos índios Potiguara 
exigindo a demarca9ao de suas terras 
(1988); processo envolvendo índios refe-
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rente a morte do técnico agrícola da Re-
serva Floresta! Rio Vermelho. . . 

. 
PB3-CENTRO DE DOCUMEN-
TA<;ÁO E PUBLICA<;ÁO POPU
LARES - CEDOP 
Subordina~ao administrativa: Arqui
diocese da Paraíba. 

Endere~o: Pra<;a Dom Adauto s/nº -
Centro - 58010-670 Joao Pessoa PB. 
Telefone: (083) 241-1093 ramal 26. 

Responsável: Antonio Eliton dos Santos 
(Coordenador do Acervo). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 17h. 

PB3.1. Recortes de Jorn_ais Paraibanos 
referentes a Questao Indígena 
Histórico: O Centro de Documenta<;ao 
foi criado em 1980 com o objetivo de 
arralar documentos a partir da década de 
80, especificamente sobre a Paraíba. Está 
ligada a lgreja através das pastarais. Seu 
acervo possui filmes, recortes de jornais 
sobre assuntos variados e algumas publi
ca<;oes religiosas e popul_ares. 

Datas-limite: 1980 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensóes: 0,05m tex
tuais. 

Conteúdo: Demarca<;ao de terras feita 
pelo exército para beneficiar cinco mil 
índios Potiguara; prisao de um cacique 
acusado de invadir terras; Projeto 
Potiguara ensina novas técnicas para · 
melhorar a produ9ao do trabalho indíge
na; carta do Arcebispo defendendo a a<;ao , 
da Pastoral do Indio, acusada de causar 
discórdia entre a FUNAI e os indígenas; 
luta pela demarca<;ao de terras; dezesseis 
aldeias que compoem o povo Potiguara 
poderao ser beneficiados coma demarca-
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9ao de suas terras; FUNAI amea<;a expul
sar índios que estavam acampados no 
, -orgao . 

PB3.2. Filmes sobre a Questao Indíge
na 

Histórico: Ver PB3.1. 

Datas-limite: 1980 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 2 filmes. 

Conteúdo: Há dois filmes que tratam da , 
questao indígena: A Luta dos Indios 
Potiguara (60'05) e Uso de Plantas Me
dicinais (34'30). O filme A Luta dos ,, 
Indios Potiguara retrata o conflito entre 
índios e invasores de suas reservas, trata 
da ocupa<;ao pelos índios da sede da 
FUNAI/PB e ainda a prisao de um índio. 
Já o filme Uso de Plantas Medicinais 
aborda a utiliza<;ao de ervas medicinais 
como forma alternativa de cura e mostra 
a experiencia vivida pelos índios da aldeia 
de Jacaré de Sao Domingos. 

PB4 - INSTITUTO BRASILEIRO 
DO MEIO AMBIENTE E DOS RE
CURSOS RENOV ÁVEIS 
Subordina~ao administrativa: Secretá
ria Especial do Meio Ambiente (Presiden
cia da República) 

Endere~o: RuaDiogo Velho, 50-Centro 
- 58013-110 Joao Pessoa PB. Telefone: 
(083) 241-1020. 

Responsável: José Jancy Zacarias de 
Souza (Superintendente Estadual). 

Atendimentoaopúblico: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 14h. 

Cópias: nao é possível obter cópias da 
infra-estrutura existente. 
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PB4.1. Relatórios de Viagem 

Histórico: O IBAMA foi criado pela Lei 
nº 7735/89, de 22/02/1989 a partir da 
fusao do IBDF, SUDEPE, SUDHEVEA 
e SEMA. 

Datas-limite: 1982 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,33m 
textuais. 

Conteúdo: O conjunto compoe-se de re
latórios de viagem de técnicos do órgao. A 
documentac;ao aborda com freqüencia o 
desmatamento em terras indígenas, inclu
indo a presenc;a de posseiros. Enfatiza 
a inda os confl itos decorrentes do arrenda
mento de terras indígenas pelos próprios 
índios. 

PBS-INSTITUTO HISTÓRICO E , 
GEOGRAFICO PARAIBANO 
Subordina~ao administrativa: institui
c;ao privada. 

Endere~o: Rua Barao do Abiaí, 64 -
Centro - 58013-080 Joao Pessoa PB. 
Telefone: (083) 222-0513. 

Responsável: Joacil de Brito Pereira 
(Presidente). 

Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias da 
infra-estrutura existente. 

PBS.1. Documentos Manuscritos de 
Arquivos Portugueses 1 
Histórico: O Instituto Histórico e Geo
gráfico Paraibano foi fundado em 1905 
por 63 pesquisadores. Possui biblioteca e 
hemeroteca com jornais do século XIX. 
Compreende .ainda arquivos particulares 
a exemplo de Joao Pessoa, Epitácio Pes
soa e Antonio Pessoa, além de documen-
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tos manuscritos datados do Período Colo
nial. 

Datas-limite: 1722 a 1820. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,50m 
textuais. 

Conteúdo: Ordens régias abordando os 
seguintes temas: guerras contra índios 
Tapuias; fuga e expulsao de índios de 
aldeias na Capitanía da Paraíba; Alvar4 
do Rei Dom José autorizando casamento 
de portugueses com índios; relato sobre 
ataque do Governo da Paraíba ao 
macambo do Cumbe onde foram encon
trados índios fugitivos da aldeia dos 
Cariri. 

PBS.2. Documentos Manuscritos de 
Arquivos Portugueses 11 

Histórico: Ver PB5 .1. 

Datas-limite: 1809 a 1813. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,08m 
textuais. 

Conteúdo: Ordens expedidas pelos go
vernadores da Capitanía da Paraíba cons
tando rela9ao nominal de índios enviados 
para o Servi90 da Marinha Real e para; a 
Brigada da Capital do Río de J aneiro; 
proibic;ao da venda de aguardente por 
índios; prisao de índios desordeiros. 

PBS.3. Documentos Manuscritos de 
Arquivos Portugueses 111 

Histórico: Ver PB5. l. 

Datas-limite: 1788 a 1807. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens_oes: 0,05m 
textuais. 

Conteúdo: Cartas e ofícios enviados a 
Coroa e ao Secretário da Capitanía da 
Paraíba contendo descri9ao da capitanía, 
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ressaltando quatro vitas de índios; infor
ma96es sobre o pagamento de dízimos 
efetuado pelos índios; pedido de execu9ao 
da prática de inocula9ao de bexigas em 
índios e negros. 

PBS.4. Documentos Manuscritos Di
versos de Arquivos Portugueses 

Histórico: Ver PB5.l. 

Datas-limite: 1821. Tratamento técni
co: organizado totalmente. Organiza
~ao: cronológica. Dimensoes: 0,05m tex
tuais. 

Conteúdo: Registro de oficios ao Conse
lho d'El Rei, Príncipe e Ministro do Esta
do. Contém um documento solicitando 
escolas para a instru9ao dos índios da Vi la 
de Nos'sa Senhora do Pilar. 

PB6 - Núcleo de Documenta~ao e 
Inf orma~ao Histórica Regional -
NDIHR 
Subordina~ao administrati~a: Univer
sidade Federal da Paraíba. 

Endere~o: Central de Aulas bloco F -
Campus Universitário-58051-970 Joao 
Pessoa PB. Telefone: (083) 224-7200 
ramal 2159. 

Responsável: Irene Rodrigues da Silva 
Fernandes ( Coordenadora). 

Atendimentoao público: sem restri96es. 

PB6.1. Documentos do Arquivo Histó
rico Ultramarino de Lisboa 

Histórico~ O Núcleo de Documenta9ao e 
Informa9ao Histórica Regional foi im
plantado em O 1/06/7 6 pela Portaría nº 15 
do Gabinete do Reitor, criado pela Reso
lu9ao 26/79 do Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensao em 26/04/79 
e regulamentado pela Resolu9ao 164/79 ,. 
do Conselho Universitário. E um órgao de 
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pesquisa formado por equipes inter
disciplinares, cujo eixo é a história 
paraibana. Seu acervo é constituído por 
documenta9ao de história oral, fotografi
as, microfilmes, livros, revistas periódi
cas, jornais, teses e relatórios. 

Datas-limite: 1593 a 1865. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática e ono
mástica. Dimensoes: 16 rolos de micro
filme. 

Conteúdo: Os temas tratam da matan9a 
de gado e de diversas pessoas no sertao 
pelos Tapuia; pedido do Conselho Ultra
marino de inf orma96es sobre a entrada no 
sertao contra o gentio bárbaro e consulta 
se o ouvidor-geral acatou a ordem de 
libertar os índios; mapa de batismos e 
casamentos de indígenas; explora9ao da 
mao-de-obra na Fortaleza de Cabedelo, 
recebendo pequenos salários; subleva9ao 
na Baía da Traic;ao; acusa96es de furtos 
de gado e de mortes e estragos no sertao 
pelo gentio. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
documentos paraibanos do Arquivo His
tórico Ultramarino de Lisboa, elaborado 
pela pror Elza Régis de Oliveira do De
partamento de História da Universidade 
Federal da Paraíba. 

Microfilme: O conjunto encontra-se 
completamente microfilmado. . 

PB6.2. Registro Demográfico da Paró
quia de Nossa Senhora das Neves da 
Cidade da Paraíba 

Histórico: Registros demográficos da 
paróquia de Nossa Senhora das Neves da 
Cidade da Paraíba para pro jeto de disser-,. 
ta9ao de mestrado da professora Elide de 
Lima Barbosa. 
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Datas-limite: 1833a1881. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. 

Conteúdo: Registro demográfico da Pa
róquia de Nossa Senhora das Neves da 
Cidade da Paraíba tratando do tema da 
demografia: registro de nascimentos e 
batismos de índios efetuados entre 1833 a 
1855 e óbitos de índios efetuados entre 
1869 a 1881. Foram registrados 55 nasci
mentos e batismos no período de 1833 a 
1855 e 50 óbitos de índios no período de 
1869 a 1881. 

Instrumentos de pesquisa: Fichas 
~ 

nominativas elaboradas pela pror Elide 
de Lima Barbosa e por estagiários da 
NDIHR. 

PB6.3. Relatórios de Presidentes de 
Província da Paraíba 
Histórico: Os cinco rolos de microfilme 
foram adquiridos porcompraaBiblioteca 
Nacional em 1984. 

Datas-limite: 1839 a 1875. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-
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za~ao: temática e onomástica. Dimen
soes: 5 rotos de microfilme. 

Conteúdo: Os relatórios de Presidentes 
de Província contem informay6es sobre: 
situayao das terras dos índios, (07 /05/ 
1845 e 03/05/1862); populay6es indíge
nas da Paraíba (09/10/1875); consta
tayao de que nao existem hordas de índios 
na província (01/10/1863); referencia a 
"Aboliyao Justa do Bárbaro" (16/01/ 
1839); envenenamento de índios por ali
mentos cozinhados em tacho de cobre; 
assassinato de índio por um escravo (08/ 
1861). 

Instrumentos de pesquisa: Maria do 
Céu Medeiros e Zeluiza da Silva Formi
ga, "Relatórios de Presidentes de Provín
cia da Paraíba, 1837-1888, catálogo e 
índice de assuntos", Joao Pessoa, 1988, 
publicayao mimeografada da série Docu
mentos NDIHR. 

Microfilme: O conjunto encontra-se in
teiramente microfilmado. 
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PRl - DEPARTAMENTO ESTA
DUAL DE ARQUIVO PÚBLICO 
Subordina-;ao administrativa: Secreta
ria de Estado da Administra9ao. 

Endere-;o: Ruados Funcionários 1796 -
Cabral - 80.035-050 Curitiba PR. Tele
fone: (041) 252-2112. 

Responsável: Adolpho Mariano da Cos
ta (Diretor). 

Atendimento ao público: sem restri9oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h30 as 11 h45 e das 
13h30 as 17h45. 

Cópias: eletrostáticas e datilografadas. 

Observa~oes gerais: Em 1989 ocorreu 
no Arquivo um incendio de grandes pro
por96es que ocasionou, além da perda de 
250 milhoes de documentos, urna maior 
precariedade no seu funcionamento. A 
metodología arquivística de respeito aos 
fundos encentra-se "parcialmente" im
plantada, senda que os primeiros ensaios 
remontam ao final da década de 70. 

PRl.1. Cole~ao Atos Oficiais - Séries 
Leis do Brasil e Leis, Decretos e Regu
lamentos do Paraná 
Histórico: Com a emancipa9ao política 
do Paraná em 1853, desmembrado da 
Província de Sao Paulo, a documenta9ao 
relativa ao governo passou a ser arquiva
da na própria Secretaria do Governo até 
1855, quando o entao Presidente da Pro
víncia criou o Arquivo Público, que pas-

sou a funcionar anexo e subordinado a 
Secretaria de Govemo a qual permaneceu 
vinculado até o final do período provinci
al. O Arquivo Público Estadual mantém 
sob sua guarda milhoes de documentos de 
valor administrativo, legal e histórico. 
Este conjunto reúne parcialmente as leis 
imperiais, provinciais e da República. 
Parte desta documenta9ao foi obtida por 
doa96es de diversos órgaos estaduais do 
Paraná e de outros estados. Os instrumen
tos que expressam a legisla9ao estao clas
sificados conforme a seguinte periodiza-
9ao: um primeiro período de 1808 a 1854 
que reúne as leis do Brasil e um segundo 
período de 1854a 1992denominadoLeis, 
Decretos e Regulamentos do Paraná. 

Datas-limite: 1808 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica e temática. Dimen
soes: nao especificadas. 

Conteúdo: i:rata-se da legisla9ao imperi
al, provincial e da República. Reúne regu
lamentos, decretos e leis que disp6em 
sobre catequese e civiliza9ao dos índios, 
regulamentam permutas, doa96es e con
cessoes de terras para aldeamentos e mu
nicípios, dispoem sobre concessoes de 
terras para abertura de estradas de ferro 
por particulares, define competencias a 
órgaos do estado como a Secretaria de 
Obras Públicas para tratar das questoes 
de civiliza9ao dos índios. 
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Instrumentos de pesquisa: Fichários; 
Ementários. 
Observa~oes: O DEAP nao disp5e de 
informa<r5es precisas que possibilitem a 
caracterizar de forma satisfatória a cole-
9ao. Os instrumentos de pesquisa sao 
bastante precários. 

PRl.2. Cole~ao Correspondencia do 
Governo 
Histórico: A correspondencia do gover
no deu entrada no Arquivo Público entre 
1916 e 1920; possui 1.400 volumes e em 
tomo de 350.000 documentos organiza
dos no ·período correspondente a 1853-
1906, estando apenas identificada no pe
ríodo de 1906 a 1930. 
Datas-limite: 1853 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental, temática, onomástica. Di
mensoes: 102m textuais. 
Conteúdo: Trata-se da correspondencia 
entre o governo provincial, govemo cen
tral, autoridades provinciais e autorida
des de outras províncias. As informa96es 
sobre os índios encontram-se dispersas no 
fundo em diversas espécies documentais: 
relatórios, requerimentos, oficios, instru-
96es. Destacam-se as correspondencias 
com di retores de aldeamentos -principal
mente os capuchinhos Timotheo Castel
nuovo e Luís de Cimitile - Diretores Ge
rais dos Índios, delegados de polícia, 
juízes. Esta documenta9ao a presenta pro
postas de nomea96es para Diretores Ge
rais, diretores de aldeamentos, documen
tos tratando da cria9ao de aldeamentos, 
relatórios sobre seu funcionamento coti
diano bem como disposi96es legais para 
sua extin9ao; informa96es gerais sobre 
Corcados e Botocudos do rio Negro nao 
aldeados; abertura e constru<rao de pica-
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das ou estradas que atravessam regi5es 
habitadas por índios ou que ligam aldea
mentos as vilas; disposi<r5es sobre as ter
ras dos aldeamentos de Sao Jeronimo e 
Sao Pedro de Alcantara e sua distribui9ao 
aos funcionários destes aldeamentos e da 
colonia militar do Jataí; informa<r5es so
bre a residencia dos Coroados e sua luta 
pela retomada e regulariza9ao das terras. 
Instrumentos de pesquisa: catálogos; 
calendários. 
Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. O período de 
1853 a 1906 está organizada e o de 1906 
a 1930 está apenas identificada. 

Restri~oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 

Observa~oes: Toda documenta9ao do 
DEAP- dos diversos fundos consultados 
-tevede sermanuseada volumea volume, 
jáqueos "instrumentos de pesquisa" exis
tentes nao possibilitam urna visualiza9ao 
do conteúdo dos documentos. 

PRl.3. Cole~ao Relatórios dos Presi
dentes de Províncias 
Histórico: A cole<rao Relatórios dos Pre
sidentes de Província foi constituída por 
meio de permutas com diversas institui
<r5es de guarda documental, como a Bibli
oteca Pública do Paraná, além de doa<r5es 
das secretarias de governo a partir de 
1892 e da Biblioteca Nacional a partir de 
1979. Trata-se de relatórios dos Presiden
tes da Província destinados a Assembléia 
Legislativa ou a seus sucessores nas pas
sagens de administra9ao permanentes ou 
transitórias, onde dao contadas quest5es 
consideradas relevantes a vida pública da 
província, tratadas em tópicos temáticos, 
nos qua is possibilitam, a1ém da descri9ao 
de a96es, avalia<r5es da atua<rao do gover-
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no. Em grande parte, os relatórios dos 
Presidentes de Províncias tem como fonte 
as correspondencias do governo. 

Datas-limite: 1854 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: nao 
especificadas. 

Conteúdo: Os relatórios tratam de ques
toes de interesse público, sistematizadas 
em tópicos as informa96es sobre índios 
aparecem nos tópicos dedicados a segu
ran9a pública, coloniza9ao de estrangei
ros, catequese e civiliza9ao, aldeamentos, 
explorac;ao de estradas e rios, Diretoria , 
Geral de Indios e giram em tomo da 
presen9a indígena em diferentes regioes e 
conseqüentes conflitos com fazendeiros e 
popula96es dos núcleos de colonizac;ao, 
da utilizac;ao da mao de obra indígena 
("bra9os selvagens") na abertura de es
tradas e instala9ao dos aldeamentos, das 
guerras tribais entre índios aliados e 
hordas selvagens, das críticas ao modelo 
de catequese dos capuchinhos em relac;ao 
ao modelo jesuítica, dados sobre alianc;as 
entre índios e caboclos para rei vindica9ao 
de terras. Referem-se a media96es de 
juízes de órfaos e Diretores Gerais dos 
Índios nos conflitos de terra. Fornecem 
informa96es sociológicas dos aldeamen
tos e históricos das terras que constituem 
seu patrimonio. 

Instrumentos de pesquisa: fichários. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfilmado. A cole9ao apre
senta ]acunas cronológicas para os docu
mentos impressos, sendo necessário 
recorrer aos microfilmes. 

PRl.4. Fundo Arquivos da DOPS -
Delegacia de Ordem Política e Social 

Histórico: Em 11 de julho de 1991 o 
Governador do Estado do Paraná assinou 
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decreto transferindo para o Arquivo Pú
blico Estadual os arquivos da extinta 
Delegacia de Ordem Política e Social com 
um acervo de 62.500 fichas e prontuários. 

Datas-limite: 1920 a 1980. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática e onomástica. Dimen
soes: pastas suspensas em 25 arquivos de 
a90 padrao com quatro gavetas cada. 

Conteúdo: O fundo Arquivos da DOPS é 
composto por documentos de tipos varia
dos: fichas ofícios, relatórios, processos 
criminais, escrituras de propriedade de 
terras, recortes de jornais, fotografias etc. 
Basicamente tais documentos investigam 
os antecedentes político-ideológicos de 
indivíduos e de entidades ou associa96es 
da mais variada origem. Sao foco de 
aten9ao manifesta96es ideológicas da ex
trema esquerda a extrema direita; religio
sas e desde cristaos ortodoxos, evangéli
cos, mu9ulmanos até cultos afro-brasilei
ros. Sao arralados camponeses, índios, 
negros. operários, intelectuais, questoes 
relativas a imprensa, questoes de terra, 
questoes indígenas. Quanto a questao in
dígena, há pastas contendo informa96es 
sobre entidades que de alguma forma se 
relacionam com o índio, como o SPI, 
FUNAI, CIMI, ANAi, OPAN. Assim 
como pedidos e informa96es efetivas so
bre indivíduos integrantes destas entida
des. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem por 
assunto; Listagem por entidades; Lista
gem de indivíduos. 

Microfilme: o fundo está sendo organiza
do para posterior microfilmagem. 

Restri~oes de acesso: Por estar em fase 
de reorganiza9ao. Além disso necessita 
autoriza9ao. 
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Observa~0es: Para ter acesso ao fundo 
ou melhor, aos documentos do DOPS, o 
pesquisador deve preencher um requeri
mento pedindo autoriza9ao para pesquisa 
e reprodu9ao. Deve identificar-se e a ins
titui9ao de origem. 

PRl.5. Fundo Camaras Municipais 
Histórico: Este fundo abrange a corres
pondencia das camaras municipais do in
terior da Província para os Presidentes da 
Província. 

Datas-limite: 185 3 a 1912. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: nao especificadas. 

Conteúdo: A documentac;ao é constituí
da de ofícios e requerimentos das camaras 
municipais ao Presidente da Província 
tratando da questao das terras devolutas 
aos municípios, principalmente Guarapu
a va e Castro. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

PRl.6. Fundo For~a Pública 

Histórico: A For9a Pública foi organiza
da em 1853, com a instala9ao da Provín
cia, sendo o primeiro Chefe de Polícia 
nomeado pelo imperador. Era constituída 
de 6 distritos na capital, 2 na Vila do 
Príncipe, 6 em Castro, 3 em Paranaguá, 1 
emAntoninae 1 emMorretes. Denomina
va-se Reparti96es Centra] de Polícia ou 
Chefatura de Polícia, com atribui96es de 
polícia administrativa e judiciária. Em 
1938 foi criada a Secretaria de Seguran9a 
Pública, extinta4 meses após suacria9ao. 
Em 1942 passa a denominar-se Secretaria 
do Interior, Justi9a e Seguran9a Pública, 
em 1948 volta a denominar-se Chefatura 
de Polícia sendo que em 1962 adquire as 
características atuais como nome de Sec. 
de Seguran9a Pública e Polícia Civil. 
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Datas-limite: 1853 a 1931. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 1 Om 
textuais. Sao 159 volumes. 

Conteúdo: Reúne a correspondencia da 
For9a Pública comos Presidentes da Pro
víncia expressa em ofícios e requerimen
.tos, onde tratam de assuntos como a ga
rantía de acesso dos índios as terras do 
Estado como mecanismo de domestica-
9ao da mao-de-obra indígena; solicita-
96es de verbas para a aquisic;ao de brindes 
com o propósito de pacificac;ao dos índi
os; solicita96es de amplia9ao da for9a 
pública como forma de impedir que os 
"selvagens continuem as depredac;oes"; 
ofícios dando conta da incorpora9ao de 
índios a For9a Pública que atuavam nas 
regi6es onde se verifica va a presenc;a indí
gena, principalmente Guarapuava e Pal
mas. Tratava-se da incorporac;ao de gru
pos de homens índios liderados por seu 
cacique, como mecanismo de prote9ao 
das freguesias e principalmente como al
ternativa de civiliza9ao dos grupos de 
índios bravos. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

PRl.7. Fundo Ministérios 

Histórico: Com a emancipa9ao política 
do Paraná em 1853, os documentos pas
sam a ser arquivados na própria Secreta
ria do Governo até a criac;ao do Arquivo 
Público em 1855, que fica subordinado a 
Secretaria de Govemo até o final do perí
odo provincial. Após esse período, pas
sou a integrar a recém criada Secretaria 
dos Negócios do Interior, Justi9a e Instru
c;ao Pública. A documentac;ao do Fundo 
Ministérios comporta a correspondencia 
enviada dos ministérios para a Secretaria 
de Governo, que posteriormente era enca
minhada para o Presidente da Província. 
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Nenhum documento foi incorporado a 
este fundo após o período provincial. 

Datas-limite: 1853 a 1912. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens5es: sao 127 
volumes divididos da seguinte maneira: 
Agricultura - 50 volumes; Fazenda - 30 
volumes; Guerra - 30 volumes; Justic;a-
50 volumes; Império - 29 volumes. 

Conteúdo: Agrupa a correspondencia 
dos diferentes ministérios a9 Presidente 
da Província expressa em ofícios e reque
rimentos. As informac;6es sobre os índios 
localizam-se na documenta9ao referente 
aos ministérios da Agricultura, Fazenda, 
Guerra, Justic;a, e Negócios do Império 
com enfase nos 3 -primeiros. Tratam da 
oficializac;ao dos métodos de catequese e 
civiliza9ao, da demarcac;ao de terras 
devolutas para o estabelecimento de indí
genas, da extinc;ao de aldeamentos e in
corporac;ao de suas terras aos próprios 
nacionais como terras devolutas. O Mi
nistério da Guerra solicita a participac;ao 
dos índios na Guerra do Paraguai. 

Instrumentos de pesquisa: Cadastro 
cronológico. 

Observac;oes: Nao foi consultada a do
cumentac;ao do Ministério de Negócios 
Estrangeiros. 

PRl.8. Livros de Registro Paroquial de 
Terras 
Histórico: O fundo Livros de Registro 
Paroquial de Terras possui um total de 
163 volumes, os quais foram recolhidos 
ao Arquivo Público em 1908, provenien
tes da Secretaria de Obras Públicas e 
Colonizac;ao. Até a República, o preen
chimento desses livros cabia aos vigários 
católicos das paróquias, a partir de en tao 
passou a ser competencia dos cartórios. A 
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documentac;ao deste fundo cobre o perío
do de 1854 a 1918. Os registros posterio
res encontram-se arquivados no Instituto 
de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF). 

Datas-limite: 1854 a 1918. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica. Dimen
soes: sao 163 volumes. 

Conteúdo: Este fundo é composto de 163 
livros que registram as posses e aquisi
c;oes de terras no Paraná de 1854 a 1918. 
As regi6es de ocupac;ao tradicional dos 
índios deste estado dos quais há registro 
sao: Campos de Guarapuava (como 
Marrechas, Laranjeiras, Mangueirinha e 
outros), Campos de Palmas, comarca de 
Tibagi. A maioria dos registros foram 
efetuados obedecendo a Lei de Terras de 
1850 e a Lei Estadual de 1893, que se 
remete a Lei de 1892, também estadual. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário to
pográfico; Fichário onomástico. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. O ITCF possui 
cópias microfilmadas deste conjunto. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 

Observac;oes: Os livros de registros de 
terras mais antigos encontram-se em mau 
estado de conservac;ao, razao pela qual o 
acesso é permitido apenas através dos 
microfilmes. 

PR2 - ARQUIVO DA CÁMARA 
MUNICIPAL DE CURITIBA 
Subordina~ao administrativa: Camara 
Municipal de Curitiba. 

Enderec;o: Rua Barao do Rio Branco, si 
nº - · Centro - 80.010-170 Curitiba PR. 
Telefone: (041) 322-1100 ramal 143. 
Telex: 135117 Fax: (041) 322-2221. 
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Responsável: Vereador Horácio Rodri
gues Sobrinho (Presidente da Camara 
Municipal). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 8h30 as 
17h30. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

PR2.1. Fundo Camara Municipal - Sé
rie Atas das Sessoes da Camara 
Histórico: A Camara Municipal foi ins
talada na vila de Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhais de Curitiba em 29 de mar90 de 
1693. A documenta9ao histórica consti
tuída de manuscritos originais encontra
se encadernada em livros em razoável 
estado de conserva9ao e legibilidade e 
abrange os séculos XVIII, XIX e XX. 
Nestes livros encentra-se os termos de 
verean9a e outros atos administrativos 
como determina96es e pareceres que re
gulamentavam a vida administrativa de 
Curitiba e regioes vizinhas atá a instala-
9ao da Província do Paraná. 

Datas-limite: 1729 a 1937. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimensoes: Os livros históri
cos possuem em média 350 folhas, perfa
zendo um total de 8.050 folhas 
documentais. 

Conteúdo: No que tange ao tema deste 
Guia, existem várias declara96es, repre
senta96es e oficios tratando basicamente 
da necessidade de prote9ao armada aos 
núcleos de coloniza9ao e estradas, alvos 
frequentes de ataques indígenas. Os índi
os aparecem como autores de roubos, 
crueldades e assassinatos praticados con
tra os moradores locais. 

Instrumentos de pesquisa: Boletim da 
Universidade Federal do Paraná, Nº 6; 
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Boletim do Arquivo Municipal de 
Curitiba (onde os documentos do Arqui
vo da Camara Municipal de Curitiba fo
ram parcialmente publicados). 

Microfilme: o Boletim do Arquivo M uni
cipal de Curitiba encentra-se parcial
mente microfilmado no Arquivo do Esta
do do Paraná. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-
9ao. 

Observa~oes: A documenta9ao histórica 
da Camara Municipal está completamen
te desorganizada e em estado precário de 
acondicionamento. 

PR3 - CÍRCULO DE ESTUDOS 
BANDEIRANTES 
Subordina~ao administrativa: Pontifí
cia U niversidade Católica do Paraná. 

Endere~o: Rua Quinze de Novembro 
1050-Centro-80.060-000 Curitiba PR. 

Responsável: Sebastiao Ferrarini (Dire
tor Secretário ). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 8h as 11 h e 
das 13h as 17h. 

Cópias: datilografadas. 

PR3.1. José Loureiro Fernandes - Ín
dios Xetá. 

Histórico: O Círculo de Estudos Bandei
rantes é urna sociedade civil e cultural, 
fundada em 1929 em Curitiba com o 
objetivo de "incentivarestudos de interes
se nacional por meio de pesquisas, confe
rencias e publica96es, estimulando traba
lhos referentes a cultura nacional" (livro 
Nº 1 de Atas). Reconhecido de utilidade 
pública pelo Decreto Federal nº 3.144 de 
1938 e pela Lei Estadual nº 8.879 de 
1988, atualmente encentra-se agregado a 
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PUC-PR e é administrado por um conse
lho diretor. José Loureiro Fernandes exer
ceu várias atividades profissionais com 
enfase na medicina e antropología. Foi 
professor de antropología da Universida
de Federal do Paraná e um dos principais 
articuladores responsáveis pela consoli
da9ao do Departamento de Antropología 
da UFPR e do Museu de Arqueología e 
Artes Populares de Paranaguá. Foi sócio 
fundador do Círculo de Estudos Bandei
rantes, eleito presidente perpétuo em 
1955. Dias antes de seu falecimento, doou 
ao Círculo de Estudos Bandeirantes sua 
biblioteca pessoal com aproximadamente 
3.000 volumes. 

Datas-limite: 1956 a 1977. Tratamento 
. técnico: identificado. Organiza~ao: te
mática. Foi realizada urna primeira sepa
ra9ao sem critérios arquivísticos, estando 
o material colocado em caixas de papelao 
por assunto: Kaingang, Xetá, Mapas, 
Fotos etc. Dimens0es: nao especificadas. 

Conteúdo: O fundo é composto por vári
os tipos de documentos do Dr. Loureiro 
Fernandes: relatórios, correspondencia, 
manuscritos, mapas, fotos, cadernetas de 
campo, destacando-se quatro tipos: 1) 
Estudos - material de campo proveniente 
de diversas expedi96es realizadas pelo 
autor a Serra dos Dourados, onde 
contatou os Xetá a partir de 1956. Visan
do identificar os índios, sao extensas as 
informac;oes etnográficas com énfase no 
estudo da língua associado a lingüistas 
diversos. 2) Iconografia- organiza9ao de 
fotografias e de üm filme etnográfico, 
para a UFPR com cópia em frances para 
o lyfuseu do Homem de París. 3) Terras -
documentos que trata1n da tentativa de 
obten9ao de território para os Xetá - o 
Parque Nacional Sete Quedas. 4) Pales-
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tras e Outros - textos ou rascunhos de 
discursos ou pronunciamentos, em mui
tos casos abordando a questao de terras. 
Há estudos históricos sobre os índios do 
Paraná e ecológicos, embasando a preten
sao de obter urna reserva floresta) com o 
fim dupfo de prote9ao da natureza e dos 
índios. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: restrito por nao 
estar organizado. 

Observa~0es: Existem documentos do 
Dr. Loureiro Fernandes, relativos aos 
Xetá no Museu de Arqueología e Artes 
Populares de Paranaguá e Departamento 
de Antropología, ambos da Universidade 
Federal do Paraná. No Museu há também 
utensílios e pe<;as xetá em exposi<;ao ou 
guardados na reserva técnica. 

PR3.2. José Loureiro Fernandes -
Kaingang 

Histórico: Ver PR3.1. 

Datas-limite: 1956 a 1977. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: te
mática. Dimens0es: nao especificadas. 

Conteúdo: Contém cadernos de campo 
com descri96es etnográficas sobre os 
Kaingang, principalmente sobre rituais, e 
correspondencias di versas te matizadas 
em torno da questao indígena. No entanto 
a enfase do material sobre os Kaingang é 
a pesquisa hemato-antropológica dos 
Kaingang de Palmas com descric;oes físi
cas, fotográficas das maos, diametro 
cefálico, batimentos cardíacos, descri
c;oes de patologías. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: restrito por nao 
estar organizado. 
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PR4 - IGREJA NOSSA SENHO
RA DA LUZ - CATEDRAL ME
TROPOLITANA DE CURITIBA 
Subordina~ao administrativa: Mitra da 
Arquidiocese de Curitiba. 

Endere~o: Rua Barao do Cerro Azul 31 
- Centro - 80.020-180 Curitiba PR. 

Responsável: Conego Alpheu Luíz 
(Cura da Sé). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 18h. 

Cópias: datilografadas. 

PR4.1. Registros de Batismos 

Histórico: A Vigararia Geral Forense do 
Paraná foi criada pelo Bispo de Sao Paulo 
Dom Lino Deodato Rodrigues de Carva
lho em 1879. Foi elevada a categoria de 
diocese pelo Papa Leao XIII em 1892, 
cuja jurisdi9ao abrangia os estados do 
Paraná e Santa Catarina. A Igreja Nossa 
Senhora da Luz estava sediada na Pra9a 
Tiradentes, local de assentamento de um 
dos primeiros núcleos de coloniza9ao de 
Curitiba. A cria9ao da Paróquia de Nossa 
Senhora da Luz remonta a funda9ao da 
Vi la de Nossa Sen hora da Luz dos Pinhais 
de Curitiba por volta de 1668. Nos arqui
vos da Paróquia consta no primeiro volu
me destinado aos registros mais antigos 
de batizado e casamento, na página de 
abertura, urna observa<rao datada de 
1882, assinada pelo Vigário Geral Foren
se, mandando reunir um resto de livro 
rubricado em. 1683 pelo visitador Felipe 
de Campos, a deis outros livros de assen
tamento de batizados de 1714 a 1737. O 
registro mais antigo data de 19/ 10/1684, 
tratando-se de um assento de batizado. 

Datas-limite: 1684 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-

Gu1A DE FoNTEs PARA A H1sTóRIA INofGENA 

za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Os livros encontram
se separados em ordem cronológica de 
acordo comos códigos do clero e dispos
tos em prateleiras no interior de um balcao 
de madeira. Dimensoes: 10,04 textuais. 

Conteúdo: Trata-se de livros destinados 
ao registro de batizados dos brancos, es
cravos, administrados, bastardos, servos, 
forros. Os registros dos brancos sao feítos 
em livro separado das demais categorías, 
que aparecem agrupadas em um mesmo 
volume, mantendo-se esse ordenamento 
classificatório até aproximadamente o 
segundo quartel do século XIX. Os docu
mentos referem-se as pessoas batizadas 
pelo nome de batismo, filiac;ao, declara
c;ao de filho legítimo de uniao civil ou 
natural, estado civil dos pais, condic;ao 
social dos pais e dos padrinhos, naturali
dade, local e data do batismo e padre que 
batizou. Há livros em que as descri96es 
sao minuciosas, notadamente os mais an
tigos. 

Instrumentos de pesquisa: Índice cro
nológico/onomástico. Indica o nome do 
batizado, do pai e a página corresponden
te. As indicac;oes sao precárias, sendo 
necessário folhear e ler os registros. Os 
índices alfabéticos correspondem ao perí
odo de 1840 a 1949; Boletim da Univer
sidade Federal do Paraná, Nº 6. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza--c;ao. 

Observa~oes: Os livros conservam a en
cadernac;ao original em sua maioria. 

PR4.2. Registros de Casamento 

Histórico: ver PR4.1. 

Datas-limite: 1732 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, temática, por tipo/ 
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espécie documental. Dimensoes: nao 
especificadas·. 

Conteúdo: Trata-se de livros de assento 
de casamentos que apresentam registros 
desde 1732 até 1994. Obedecem o mesmo 
ordenamento classificatório dos livros de 
batizado: brancos, escravos, administra
dos, mulatos, bastardos, forros, cu jo rigor 
diluí-se a partir do segundo quartel do 
século XIX. Nos documentos verifica-se 
o nome das pessoas, a filia9ao, a ascen
dencia remonta aos avós, a naturalidade, 
o local de moradia, o nome das testemu
nhas e local de moradia, a data, local e 
nome do sacerdote que celebrou o casa
mento. Para os índios e escravos constam 
os responsáveis ou proprietários. 

lnstru"1entos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: necessi ta autoriza
c;ao. 

, 
PR4.3. Registros de Obitos 

Histórico: ver PR4. l. 

Datas-limite: 1731 a 1963. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: nao 
especificadas. 

Conteúdo: Trata-se de livros destinados 
a lavrar óbitos, sendo o mais antigo data
do de 173 3. Da mesma forma que os li vros 
de batizado e casamento, obedecem até o 
segundo quartel do século XIX rigorosa 
classificac;ao a partir da origem social do 
indi víduo. Consta no documento o nome e 
idade da pessoa falecida, a data do faleci
mento, a filia9ao, a condic;ao social da 
família, estado civil, nome do conjuge, 
naturalidade, local de moradia, os sacra
mentos religiosos recebidos, o local do 
sepultamento, as vezes a causá mortis, o 
nome do sacerdote e a quantidade de 
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sacerdotes que fizeram a "encomen
dac;ao" - conforme situac;ao social - refe
rencias sobre a existencia de heranc;a. 

Instrumentos de pesquisa: Os livros de 
óbito sao em número de 24. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza
c;ao. 

PR5 - MUSEU PARANAENSE 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria de Estado da Cultura. 

Endere~o: Prac;a Generoso Marques sin 
- Centro - 80.020-230 Curitiba PR. Te
lefone: (041) 222-5345. 

Responsável: Maury Rodrigues da Cruz 
(Diretor). 

Atendimento ao público: necessita auto
rizac;ao. Horário: 2ª a 6ª das lOh as 12h 
e das 13h30 as 18h. 

Cópias: datilografadas. 
. 

PR5.1. Acervo Kozák 

Histórico: O Museu Paranaense foi inau- · 
gurado em 1876, criado como Museu 
Agrícola e Jardim de Aclimatac;ao, funci
onou com essas finalidades até 1956 
quando houve o desmembramento da Di
visao de História Natural. Atualmente o 
Museu é urna instituic;ao científica e cul
tural mantida pelo Governo do Estado. 
Wladimir Kozák nasceu na Tchecoslo
váquia em 1897, estudou engenharia me
canicae em 1925 manteve-se os primeiros 
contatos com os índios do Brasil : os 
Aimorés (Botocudos). Nos anos seguin
tes esteve entre os Karajá, Urubu, Kaiapó 
e Bororo. Adquiriu urna vasta colec;ao de 
artefatos, pintou, desenhou e recolheu in
formac;oes etnográficas sobre esses gru
pos. A enfase dos estudos de Kozák recai 
sobre os índios Xetá, aos quais visitou por 
mais de 20 vezes entre 1956 e 1974, 
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produzindo sobre este grupo um polemico 
filme etnográfico. Faleceu em Curitiba a 
3 de setembro de 1979. O material produ
zido e coletado por Kozák está sob custó
dia do Museu Paranaense para organiza--9ao. 

Datas-limite: 1925 a 1979. Tratamento 
técnico: identificado. Dimens0es: nao 
especificadas. 

Conteúdo: O material de Kozák é com
posto de diários de campo - com enfase 
nas anota96es cerimoniais - catálogos, 
desenhos, mapas, "croquis" de regioes 
indígenas, correspondencia, vocabulário 
indígena. As anota~oes nos diários de 
campo sao feitas em várias línguas, além 
do portugues, ingles, tcheco, pelones. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. · 

Restri~oes de acesso: por estar em fase 
de organiza9ao. 

PRS.2. Documenta~ao Fotográfica e 
Iconográfica 

Histórico: ver PR5. l . 

Datas-limite: 1920 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: topográfica. Dimensoes: 7. 100 
unidades. 

Conteúdo: Este conjunto é composto de 
um acervo fotográfico; originais e cópias 
e de um acervo iconográfico; desenhos, 
aquarelas, reprodu96es de gravuras. O 
acervo fotográfico retrata tipos físicos 
indígenas e cenas de seu cotidiano: traba
lho na lavoura, cozinha, confec~ao de 
armas, ca~a, dan~as rituais; também ob
jetos, elementos da cultura material: cera
mica, utensílios, tipos de habita~oes, 
adornos. O acervo iconográfico remonta 
ao século passado e anteriores com cópias 
dos desenhos de H. Staden, pintores como 
Teodoro de Bona e Joao Turim, <loadores 
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de obras sobre o tema indígena; desenhos 
de fisionomías indígenas especialmente 
do século passado. 

Instrumentos de pesquisa: fichário. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-

~ªº· 
PRS.3. Documenta~ao Manuscrita e 
Impressa 

Histórico: O conjunto Documenta9ao 
Manuscrita e Impressa inclui urna varie
dade de documentos cuja proveniencia 
de ve-se em sua quase totalidade a doa96es 
feítas por famílias ou membros isolados 
da popula9ao local. 

Datas-limite: primeiro quartel do século 
XIX ao século XX. Tratamento técnico: 
organizado totalmente. Organiza~ao: to
pográfica e por tipo/espécie documental. 
Dimens0es: um arquivo de a90 com qua
tro gavetas. 

Conteúdo: Este conjunto é caracterizado 
pela variedade de assuntos inclusos, as-, 
sim como pela igual diversidade nas espé-
cies de documentos que o compoem. Sao 
cartas e ofícios,jornais, relatórios, reque
rimentos, mapas, circulares, diários, ras
cunhos e impressos organizados topogra
ficamente. A localiza~ao de documentos 
que tratam de questoes relacionadas aos 
índios, depende portanto da sele~ao pré
via de cidades, municípios ou estados que 
suponha terem sido ou sejam regioes de 
habitat indígena. Predominancia difusa 
do tema da explora9ao e penetra~ao no 
território paranaense, especialmente no 
século passado. Exemplos: relatórios de 
viagem de Curitiba a Palmas e instala9ao 
de Coletoria ( 1861 ), cartas dando infor
ma96es sobre picada no baixo I vaí 
(1869), requerimentos de moradores de 
Curitiba solicitando sesmarias em Guara-



PARANÁ 

puava, rela96es de povoadores portugue
ses (1821). 

Instrumentos de pesquisa: Fichários; 
Edilberto Trevisan, "A Genese do Museu 
Paranaense (1874-1882)", Arquivos do 
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Museu Paranaense, n.s./História, Nº 1, 
1976, Curitiba. 

Restri-;oes de acesso: estado de conser
va9ao. 
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,, . 
PEl-ARQUIVOPUBLICOFSfA-
DUALJORDÁO EMERENCIANO 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria da Justiya. 

Endere~o: Rua do Imperador Pedro II, 
371-SantoAntonio-50.010-000Recife 
PE. Telefone: (081) 224-9848. 

Responsável: Potiguar de Figueiredo 
Matos (Diretor). 

Atendimento ao público: sem restriy5es. 
llorário: 2ª a 6ª das 8h as 14h. 

Cópias: datilográficas, eletrostáticas e 
videográficas. 

PEl.1. Cole~ao Assuntos Eclesiásticos 
(AE) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo, passou a f azer parte do acervo 
do Arquivo Público Estadual quando da 
sua criayao em 1945. 

Datas-limite: 1831 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 1,08m 
textuais. 

Conteúdo: Mapas demonstrativos de 
batismo, casamentos e óbitos em áreas de 
missoes de índios; catequizayao das mis
soes; registros de terras de índios em 
freguesias do sertao; regulamento que 
orienta os padres capuchinhos na realiza
yao das missoes franciscanas nos sertoes 
da Serra Negra. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identificayao preliminar, Catálogo I do 
Serviyo de Documentos Escritos. 

PEl.2. Cole~ao Colonias Diversas (CD) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Govemo tendo sido transferida a docu
mentayao quando da cria9ao do Arquivo 
Público Estadual em 1945. 

Datas-limite: 1858 a 1887. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
~iza~ao: cronológica. Dimensoes: 0,44m 
textuais. 

Conteúdo: O Livro 4 (CD-4) contém 
informa95es referentes a demarca9ao de 
terras indígenas, a cria9ao de escolas em 
aldeias indígenas e a mudanya de direto
res de aldeias indígenas. O Livro 6 (CD-
6) disp5e de um arrolamento de índios. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.3. Cole~ao Correspondencia da 
Corte (CC) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Estado, passando a f azer parte do acervo 
do Arquivo Público Estadual quando da 
sua criayao em 1945. 

Datas-limite: 1749 a 1834. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 1,62m 
textuais. 



PERNAMBUCO 

Conteúdo: O Livro 2 (CC-2) contém 
documentos sobre a liberdade de índios e 
queixas que faziam aos missionários. 
Instrumentos de pesquisa: Fichário pre
liminar. 
Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 
Observa~0es: Esta cole9ao é constituída 
de cartas enviadas para a Corte o seu 
estado de conserva9ao nao permite con
sultas. 

PEl.4. Cole~ao Diversos 1 - (DI) 
Histórico: As Séries Diversos (1, 11 e III) 
foram incorporadas ao acervo do Arquivo 
Público Estadual em 1975 e sao proveni
entes da Biblioteca Pública. 
Datas-limite: 1689 a 1874. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 1,44m 
textuais. 
Conteúdo: Todo o Livro 24 (DI-24) 
consta de registros da correspondencia 
entre o Presidente daProvíncia e o Diretor 
dos Índios. Assuntos principais: solicita-
96es de índios para trabalhos for9ados, 
nomea9ao de diretores, forma9ao de no
vas aldeias para grupos de índios erran
tes, terras públicas, alistamento de índios 
para o exército, relatórios sobre o estado 
dos aldeamentos. 
Instrumentos de pesquisa: fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.5. Diversos 11 (Dll) 

Histórico: ver conjunto PEl.4. 
Datas-limite: 1817 a 1934. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 4,50m 
textuais. 
Conteúdo: Os livros nº 10 e nº 19 sao , 
especificamente sobre Diretórios de Indi-
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os. Livro 10.(Dll-10) contém informa-
96es referentes a queixas dos indígenas de 
aldeias diversas sobre trabalhos for9ados, 
pris6es de indígenas em troncos, distri
bui9ao de terras, preserva9ao de matas 
virgens, aforamentos de terras, cria9ao de 
aldeias, demonstra96es das popula96es 
das aldeias, doen9as, índios despejados de 
suas terras, salários dos índios, servi90 
militar de índios, listas de rendeiros que 
ocupam as aldeias, rela96es d~ índios 
enfermos, cria96es de cabras e ovelhas 
pelos índios, medi9a<? de terras. Livro 19 
(D 11-19) contém relatórios sobre di versos 
problemas existentes nas aldeias dos .índi
os. Livro 24(DII-24) mencionaofomeci
mento de instrumentos para trabalhos 
agrícolas nas aldeias . Livro ?7 (DJl-27) 
contém mapas de terrenos de aldeias indí
genas para venda. Livro 29 (DII-29) refe
re-se a extin9ao de aldeias indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identifica9ao preliminar. 

PE1.6. Cole~ao Estradas de Ferro (EF) 
Histórico: Doado pela Companha da 
Estrada de Ferro do Recife ao Rio de Sao 
Francisco, passou a fazer parte do acervo 
do Arquivo Público Estadual desde a sua 
funda9ao em 1945. 
Datas-limite: 1855 a 1896. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimens0es: 2,48m textuais. 
Conteúdo: Livro 2 (EF-2) contém infor
ma96es sobre a desapropria9ao de terras 
pertencentes a índios. 
Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identifica9ao preliminar. 

PEl.7. Cole~aoJuízes Municipais (JM) 
, 

Histórico: E proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a fazer parte do acer-
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vo do Arquivo Público Estadual quando 
da sua cria9ao em 1945. 

Datas-limite: 1833 a 1911. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensóes: 4,00m 
textuais. 

Conteúdo: O Livro 20 (JM-20) contém 
informa96es sobre miss6es e sobre o nú
mero de aldeias indígenas. O Livro 1 O 
(JM-10) versa sobre problemas de terras 
indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identifica9ao preliminar. 

PEl.8. Cole~ao Ministério da Agri
cultura (MA) 
Histórico: Esta cole9ao é proveniente do 
Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas e Navega9ao do Governo 
do Estado, passando a f azer parte do 
acervo do Arquivo Público Estadual em 
1945. 

Datas-limite: 1861 a 1892. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: l ,26m 
textuais. 

Conteúdo: Os livros abaixo relacionados 
tratam qas aldeias de índios, mas o estado 
de conserva9ao nao permitiu urna mclhor 
consulta: Livros 1-4, 7-10 (MA 01. MA. 
02, MA 04, MA 07, MA 08, MA 09 e MA 
1 O). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

Restri~óes de acesso: estado de conser
va9ao. 

PEl.9. Cole~ao Oficios do Governo 
(OG) 

; 

Histórico: E proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a fazer parte do acer-
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vo do Arquivo Público Estadual em 1945 
quando da sua cria9ao. 

Datas-limite: 1769 a 1 873. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensóes: 2,80m 
textuais. 

Conteúdo: O Livro 21 (OG-21) contém 
sumário de devassa sobre índios, aconse
lha os índios a respeitarem e a obedecerem 
a seu diretor, e trata da nomea9ao de um 
ouvidor do sertao e auxiliar para o Di retor 

; 

dos Indios. -
Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.10. Cole~ao Ordenan~as (ORD) 
Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a fazer parte do acer
vo do Arquivo Público Estadual quando 
da sua cria9ao em 1945 . 

Datas-limite: 1817 a l 832. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensóes: 0,56m 
textuais. 

Conteúdo: No que diz respeito ao tema, 
trata-se de um documento isolado: a pro
posta do Capitao-Mór dos índios da Vila 
de Cimbres. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.11. Cole~ao Ouvidores da Comar
ca (OC) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo passando a fazer parte do acervo 
do Arquivo Público Estadual em 1945 
quando da sua cria9ao. 

Datas-limite: 1819 a 1829. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: cro
nológica. Dimensóes: 0,36m textuais. 
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Conteúdo: O Livro 3 (OC-3) contém 
documentos sobre a populac;ao indígena 
das aldeias. O Livro 4 (OC-4) também é 
sobre aldeias indígenas. O Livro 5 (OC-5) 
trata de populac;6es indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identificac;ao preliminar. 

PEl.12. Cole~ao Polícia Civil (PC) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a f azer parte do acer
vo do Arquivo Público Estadual quando 
da sua criac;ao em 1945. 

Datas-limite: 1833 a 1922. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 
70,38m textuais. . 
Conteúdo: O Livro 73 (PC-73) contém 
ordens enviadas a autoridades policiais 
para que nao recrutem índios para o ser
vic;o policial nos municípios. O Livro 92 
(PC-92) contém informac;oes similares. O 
Livro 162 (PC-162) relata pris6es de ín
dios. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário pre
liminar de consulta. Catálogo II do Serví- · 
c;o de Consultas. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 

PEl.13. Cole~ao Portarías (P) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a fazer parte do acer
vo do Arquivo Público Estadual quando 
da sua criac;ao em 1945. 

Datas-limite: 1837 a 1925. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 
50,69m textuais. 

Conteúdo: Contém a correspondencia 
entre a Presidencia da Província e a Di-

~ 

retoria dos Indios. Os Livros 9 (P-9) e 1 O 
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(P-1 O) sao específicamente sobre índios. 
O Livro 13 (P-13) trata de problemas 
indígenas. Os Livros 27 (P-27) e 29 (P-
29) contém informac;oes referentes a de
marcac;ao de terras indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.14. Cole~ao Registro de Oficios 
(RO) 

Histórico: Proveniente da Secretaria do 
Governo, passando a f azer parte do acer
vo do Arquivo Público Estadual quando 
da sua criac;ao em 1945. 

Datas-limite: 1828 a 1900. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 
12,00m textuais. 

Conteúdo: RO 8/5 menciona o re
crutamento de índios para servic;os públi
cos. RO 22/4 refere-se ao trabalho indíge
na. RO 61/2 é sobre aldeias indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
consulta preliminar. 

PEl.15. Cole~ao Registro de Provisoes 
(R.PRO) 

Histórico: A colec;ao Registro de Provi
soes, Portarías e Editais é proveniente da 
Secretaria do Governo passando a f azer 
parte do acervo, em 1945, quando foi 
criado o Arquivo Público Estadual. 

Datas-limite: 1688 a 1890. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática. Princi
pais assuntos: provis6es reais, estaduais, 
municipais etc. Dimensoes: 9,00m textu
a1s. 

Conteúdo: (RPRO 4/3) refere-se a Dire-
~ 

toria Geral dos Indios e a nomeac;ao de 
pessoas para diretor. (RPRO 7 / l) é sobre 
aldeamentos indígenas. (RPROl 0/17) e 
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(RPRO 17/1) tratam do Diretório dos , 
Indios. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identificac;ao preliminar. 

PEl.16. Registros de Terras Públicas 
(Atual Registros - RTP) 
Histórico: Esta colec;ao é proveniente do 
Arquivo da Secretaria da Presidencia da 
Província, o extinto Arquivo do Governo. 

Datas-limite: 1858 a 1878. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimens0es: l ,44m 
textuais. 

Conteúdo: O Livro 17 (RTP-17) é sobre 
aldeamentos extintos de Panema, de Be
zerros, do Riacho das Pedras e da colonia 
extinta de Pimenteiras. O Livro 16 (RTP-
16) é sobre o Coordenador Geral dos 
; 

Indios. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
identificac;ao preliminar. 

Microfilme: o conjunto foi totalmente 
microfilmado pela Funda~ao Joaquim 
Nabuco. Alguns volumes nao podem ser 
consultados no Arquivo Público devido a 
seu estado de conserva~ao. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va~ao. 

PEl.17. Documentos Avulsos 

Histórico: Nao se sabe a procedencia. 

Datas-limite: século XIX. Tratamento 
técnico: identificado. Dimens0es: 0,4m 
textuais. · 

Conteúdo: Dentre os documentos anali
sados encontram-se: mapa nominal dos 
índios da Aldeia Nova, termo de protesto 
dos índios da tribo Tuchá, peti~ao do 

; 

Diretor dos Indios da aldeia de Riacho do 
Mato, peti~ao dos índios da aldeia de 
Nossa Senhora das' Montanhas, alista-

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sróRIA INDfGENA 

mento de índios, mapa da Colonia 
Leopoldina. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ~e 
identifica~ao preliminar. 

PE2 - CENTRO DE DOCUMEN
TA~ÁO E DE ESTUDOS DE HIS
TÓRIA BRASILEIRA RODRIGO 
M.F. DE ANDRADE- COORDE
NADORIA DE ICONOGRAFIA 
Subordina~ao Administrativa: Funda
c;ao Joaquim Nabuco. 

Endere~o: Rua Dois Irmaos 92 - Api
pucos-52.071-000 Recife PE. Telefone: 
(081) 441-5900 ramal 202. 

Responsável: ' Albertina Otávia Lacerda 
Malta (Chefe da Coordenadoria). 

AtendimentoaoPúblico: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 2h e das l 4h 
as 18h. 

Cópias: fo to gráficas. 

PE2.1. Cole~ao Aída Novaes 

Histórico: Supoe-se que a colec;ao tenha 
sido adquirida por doac;ao da Sra. Aída 
Novaes ou por seus familiares. 

Datas-limite: 1920 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 24 fotogra
fias. 

Conteúdo: A colec;ao constituí-se num 
valioso registro fotográfico das rnissoes 
salesianas no Alto Xingu, retratando cri
anc;as bororos, índios Karajá, pesca, 
utensílios, missoes salesianas, armas-, tri
bos indígenas, esportes dos índios. 

Instrumentos de pesquisa: Fichas su
márias e inventário. 
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Observa~óes: O estado de conserva9ao é 
ruim, com fotos amareladas e esmae
cidas. 

PE2.2. Cole-;ao Museu de Antro
pología 
Histórico: Este conjunto passou a f azer 
parte do acervo da Divisao da Fototeca 
por incorpora9ao do antigo Museu de 
Antropologia da própria Funda9ao J oa
quim Nabuco. 
Datas-limite: 1950 a 1965. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 492 foto
grafías. 
Conteúdo: Trata-se de um documentário 
foto gráfico da regiao nordeste mostran
do, sobretudo, os tipos humanos, entre 
estes, grupos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichas su-
, . . ; . 

manas e 1nventano. 

PE2.3. Cole~ao Noel Nutels 

Histórico: Possivelmente doada por Noel 
Nutels ou por seus familiares - parte 
desta cole9ao foi <loada a Noel Nute]s por 
Orlando Vilas-Boas. 
Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 23 fotogra
fias. 
Conteúdo: As fotos abordam assuntos 
diversos abrangendo ceramicas e traba-
1,hos manuais indígenas, figuras femini
nas, máscaras de cerimonias, tacapes, 
panelas, desenhos, vasos. Existem ainda 
muitas fotografías de indígenas, ainda 
nao colecionadas nem mesmo identifi
cadas, mas abertas a consulta, inclusive 
fotos de mulheres grávidas com suas bar
rigas decoradas como se fossem cerami
cas. 
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Instrumentos de pesquisa: Fichas su-
, . . ; . 

manas e 1nventano. 

PE3 - CONSELHO INDIGENIS
TA MISSIONÁRIO -REGIONAL 
NORDESTE 
Subordina~ao Administrativa: Secreta
riado Nacional do CIMI. 
Ender~o: Rua Gervásio Pires 435-Boa 
Vista- 50.050-070 Recife PE. Telefone: 
(081) 231-3766. 
Responsável: Maria dos Prazeres 
Albuquerque Amorim (Coordenadora 
Regional Nordeste) e Saulo Ferreira 
Feitosa (Coordena9ao Ampliada Regio
nal Nordeste). 
Atendimento ao Público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas. 

PE3.1. Setor de Documenta~ao 

Histórico: Em 1987, o Regional Nordes
te f oi desmembrado do Regional Leste, 
ficando cada regional com a sua docu
menta9ao específica. Esta documenta~ao 
f oi e continua sen do ge rada pelos elemen
tos que compoem o Regional como um 
todo e também por su as equipes de área. 
Existem também documentos de outros 
regionais do CIMI e do Secretariado Na
cional. Além desses, há teses de mestrado 
e de conclusao de cursos universitários. 
Datas-limite: 1978 a 1994. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: te
mática. Dimens0es: 500 fotografías, 14 
vídeos, 20 fitas audiomagnéticas e 4 con
juntos de slides. 
Conteudo: A documenta~ao contém da
dos históricos, geográficos, demográficos 
e económicos no que diz respeito a áreas 
indígenas. Há informa96es sobre a orga
niza9ao social e política dos índios do 
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Nordeste, a subsistencia, o artesanato, 
rituais, saúde, educa9ao, mobiliza9ao 
política, encontros e assembléias indíge
nas e a solidariedade com outros povos. 

Observac;oes: O Setorde Documenta9ao 
está em fase inicial de organiza9ao. Esta 
organizai;ao está sendo feita por temas e, 
em alguns casos, por grupo indígena. 

PE4- CONVENTO FRANCISCA
NO DE O LINDA 

Subordinac;ao Administrativa: Provín
cia, Franciscana de.Santo Antonio do Bra-
sil. · 

En<;lerec;o: Ladeira de Sao Francisco, 
280 - Carmo - 53.120-070 Olinda PE. 
Telefone: (081) 429-0517. 

Responsá\'el: Frei José Milton. 

Atendimento ao Público: necessita-se 
autorizai;ao. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

Observac;oes gerais: Este acervo nao é 
aberto ao públic9 e só poucos, com auto
riza9ao especial, tem acesso ao mesmo. 

PE4.1. Documentos-Franciscanos 

Histórico: Dados nao disponíveis. 

Datas-limite: séculos XVII a XIX. Tra
tamento técnico: organizado totalmente. 
Organizac;ao: temática. Dimensoes: da
dos nao disponíveis. 

Coriteúdo: Este acervo, rico em docu
mentai;ao histórica, contém documentos 
referentes a missoes indígenas (séculos 
XVII ao XIX), governo das aldeias, Junta 
das Missoes, inventários de missoes, bu
las e breves sobre missoes indígenas. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice 
mimeografado e encadernado. 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA INDfGENA 

PES - FUNDA~AO NACIONAL 
DO ÍNDIO (FUNAI) 3ª SUPERIN
TENDENCIA REGIONAL 
Subordinac;ao Administrativa: FUN AI
B rasília. 

Enderec;o: Av. J oao de Barros, 668- Boa 
Vista- 50.050-000 Recife PE. Telefone: 
(081) 421-2144. 

Responsável: Petronio Machado 
Cavalcanti Filho (Administrador). 

Atendimento ao Público: necessita auto
ríza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 8h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas, 
fonográficas, informáticas, videográ
ficas. 

PES.1. Arquivo do Setor de Pesquisa e 
Documentac;ao· 

Histórico: Documenta~ao de origem lo
cal, produzida pela FUNAI e órgaos pú
blicos ·estaduais. 

Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: identificado. Organizac;ao: ero-, 
nológica, temática. Dimensoes·: E difícil 
quantificarporqueamaioriadadocumen
ta9ao está formando processos. 

Conteúdo: O acervo abrange processos 
policiais, registros de terras, documentos 
sobre demarca~ao de terras, mao-de-obra 
indígena, arrendamento de terras. 

Instrumentos de pesquisa: Relatório de 
pesquisa. 

Observac;oes: . A maioria dos processos 
se constitueni de documentos secundários 
(cópias). 
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PE6 - INSTITUTO ARQUEOLÓ
GICO, HISTÓRICO E GEOGRÁ
FICO PERNAMBUCANO 
Endere~o: Ruado Hospício, 130- Boa 
Vista- 50.060-080 Recife PE. Telefone: 
(081) .222-4952. 

Responsável: José Antonio Gonsalves de 
Mello (Presidente). 

Atendimento ao Público: necessita pré
: ·vio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 1 Oh as 12h . . . ~ 

.. e ·14h ·as 16h-. 
. . 

Cópias: e1etrostáticas e fotográficas. 

PE6.1. Cole~ao _Institut~ Arqueológico 

Histórico: Fundado em 1862 por iniciati
va de homensde letras de tendencia liberal 
que tentavam fazer restabelecer a correta 
aprecia9ao da -~evolu9ao Pernambucana 
de 1817, naturalmente mal interpretada 
pelos historiadores da corte. Todo seu 
acervo provém ·de doa96es os cartórios 
cíveis de Pernambuco e o Tribunal de 
J ustic;a do Estado vem entregando docu
mentos históricos, sobretudo inventários, 
a guarda do Instituto Arqueológico. Esta 
institui9ao recébeu no ano de 1988 a 
doa9ao de um grande acervo de estudos 
genealógicos-área nordeste - denomina
do Colec;ao Orlando Cavalcanti. 

Datas-limite: 1536 a 1937. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. A organizac;ao re
fere-se ao acervo original ( doado ainda no 
século XIX). Os documentos que estao 
sendo recebidos ainda nao foram organi
zados, nao sendo permitida a consulta. 
Dimens0es: 5,60m textuais e 3 manuscri
tos isolados sobre índios. 

Conteúdo: A pesar de esparsos, sao docu
mentos importantes sobre a legisla9ao 
metropolitana e aldeamento: aldeamento 
de índios (1608), alvará aconselhando os 
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portugueses a casarem-se com índias 
(1755), sobre vocabulário Portugues-

/ 

Tupi e índios de Aguas Belas (1922). 

Instrumentos de pesquisa: índice dos 
manuscritos publicado na Revista do Ins
tituto Arqueológico, Histórico e Geo
gráfico Pernambucano, vol XXVII, nos. 
127 a 130. 

PE6.2. Cole~ao Orlando Cavalcanti 

Histórico: Este acervo de documentos 
manuscritos proveniente de diversos car
tórios de municípios do interior de 
Pernambuco foi <loado pela viúva de 
Orlando Cavalcanti ao Instituto Arqueo
lógico. Orlando Cavalcanti era historia
dor municipal voltado a consulta de docu
mentos primários tendo durante sua vida 
formado urna grande biblioteca (também 
vendida ao Instituto Arqueológico). 

Datas-limite: séculos XVIII a XIX. Tra
tamento técnico: organizado parcial
mente. Organiza~ao: somente algumas 
caixas foram identificadas e relacionados 
os seus inventários. Dimensoes: 60,0üm 
textuais. 

Conteúdo: Cartas de alforrias de índios 
(ex: Domingas Dias da Cruz, índia etc. 
ex. 152, livro T vol u me 23); Escrituras de 
vendas de índios (ex: Miguel, mameluco, 
filho de Tapuia, 1707, ex . 152, livro T 
volume 23); Carta de alforria da escrava 
Luzia filha de escrava Joana, índia, etc. 
ex. 157, livro M); Devassas e denúncias 
contra os índios (ex. 04); Sobre os índios 
do Sao Francisco - 1722 (ex. 12); Sobre 
mortes dos índios Caracus - 1795 (cxs. 
19 e 20); Sobre morte do mesti90 Joao 
Correa - 1791 (ex. 27); Sobre morte do 
índio Filipe - 1841 (ex. 97). 

Restri~oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 
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PE7 - UNIVERSID:ADE FEDE
RAL DE PERNAMBUCO - DIVI-- , 
SAO DE PESQUISA HISTORICA 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério da Educa~ao. · 

Endere~o: Av. Academico Hélio Ramos 
s/nº - CFCH 1 Oº Andar- Cidade Univer
sitária - 50.000-000 Recife PE. Telefo
ne: (081) 271-8192. 

~esponsável: Virgínia MariaAmoedo de 
Assis (Coordenadora). 

Atendimento ao Público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as l 7h. 

Cópias: eletrostáticas e fotográficas . 

PE7 .l. Arquivo Histórico Ultramarino 

Histórico: Patrocinado pela Uni
versidade Federal de Pernambuco, o pro
fessor José Antonio Gonsalves de Mello 
reuniu toda a documenta~ao relacionada 
com o nordeste brasileiro, mais específi
camente Pernambuco, e microfilmou for
mando o acervo original da Divisao de 
Pesquisa Histórica. Este acervo tem sido 
acrescido de documentos originais doa
dos por cartórios do estado, sobretudo 
livros de atas municipais e inventários. 

Datas-limite: 1548a1806. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 50.000 
microfilmes e microformas. A quantifi
ca~ao é aproximada. 

Conteúdo: Rapto; maus tratos, escra
vidao, necessidade de missionários, no
meac;ao de pessoas para o governo das 
aldeias administra~ao das aldeias, entra
das e guerras contra os índios, descimento 
de índios, Junta das Missoes, demarca~ao 
de terras, gen ti o bárbaro, venda de índios 
cativos para o Rio de Janeiro, raízes e 
plantas medicinais usadas pelos índios, 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA INDÍGENA 

sao os assuntos oferecidos nas caixas 79 
a 83 dos papéis avulsos deste arquivo 
P.Ortugues. Em anexo, segue um 

• 
"abecedário" em que se declara suas apli-
ca~oes. O códice .1919 contém a devassa 
que mandou fazer o governador e capitao 
general de Pernambuco sobre o assalto 
que o gentío bravo Pipaes e Paraquios 
fizeram na aldeia do Moxotó no dia 28 de 
agosto de 17 57 e do qual resulto u algumas 
mortes (tem vários anexos). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário e 
catálogos mimeográfados e encaderna
dos. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

PE7.2. Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo 

Histórico: ver con junto PE7 .1. 

Datas-limite: século XVII. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 300 
microformas. 

Conteúdo: Dentre outros assuntos en
contra-se a concessao de comendas a che
f es· indígenas que participaram de confli
tos ajudando os brancos. 

Microfilme: o conjunto eñcontra-se to-
talmente microfilmado. · 

Instrumentos de pesquisa: Fichário e 
catálogos mimeograf ad os e encaderna
dos. 

PE7 .3. Biblioteca da Ajuda 

Histórico: ver conjunto PE7 .1. 

Datas-limite: 1600 a 1689. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Orgáni
za~ao: cronológica. Dimensoes: 400 
microformas. A quantifica~ao é aproxi
mada~ 
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Conteúdo: A documenta9ao inclui infor
ma96es, sobre execu96es de mortes de 
índios escravos. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário e 
catálogos mimeografados e encaderna
dos. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

PES - UNIVERSIDADE FEDE
RAL DE PERNAMBUCO - LA-.. 
BORATORIO DE ARQUEOLO-
GIA 
Suhordina~ao administrativa: Mi
nistério da Educa9ao. 

Endere~o: Av. Academico Hélio Ramos 
s/nº-C~CH 11º Andar-Cidade Univer
sitária - 50.000-000 Recife PE. 1'elefo
ne: (081) 271-8292. 

Responsável: Marcos Albuquerque (Co
ordenador). 

Atendimento ao público: Convém mar
car com antecedencia. Horário: 2ª a 6ª 
das 9h as 11 he das 14h as 16h. 

Cópias: fotográfica, videográfica. 

Observa~oes gerais: O Laboratório per
mite a consulta e reprodu9ao de seu acer
vo desde que nao comprometa suaintegri
dade. Suas instala96es estao abertas a 
visita9ao dirigida, tanto em campo quanto 
em laboratório. O conhecimento gerado a 
partir das pesquisas desenvolvidas e o 
material arqueológico resgatado sao di
vulgados através de exposi96es, exibi9ao 
de vídeos, palestras e conferencias, cur: 
sos, estágios, publica96es, entrevistas e 
reportagens. 

PE8.1. Laboratório de Arqueologia 

Histórico: O Laboratório de Arqueo logia 
vem desenvolvendo, desde a sua cria9ao 
em 1965, atividades de pesquisa, ensino e 
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extensao, objetivando a gera9ao e divul
ga9ao do conhecimento arqueológico, no 
campo técnico, teórico e metodológico. 

Datas-limite: 7000 AP até o contato Eu
ropeu. Tratamento técnico: organizado 
totalmente. Organiza-;ao: temática, por 
tipo/espécie documental. Dimensoes: da
dos nao disponíveis. 

Conteúdo: O trabalho de pesquisa do 
Laboratório de Arqueología objetiva o 
resgate do sistema cultural dos grupos 
indígenas estudados. Os temas destaca
dos sao: cronología, alimenta9ao, re1a-
96es sociais, patologías, sistemas agríco
las, práticas funerárias, paleo-ambientes, 
tecnología ceramica, organiza9ao do es
pa90, etc. 

Instrumentos de pesquisa: Pastas con
tendo conjunto documental de cada sítio 
estudado. Catálogo por pe9as (infor-· 
matizado). Catálogo radiógrafico. 

PE9 - UNIVERSIDADE FEDE-.. 
RAL DE PERNAMBUCO - NU-
CLEO DE ESTUDOS ARQUEO
LÓGICOS 
Subordina~ao administrativa: Mini
stério da Educa9ao. 

Endere~o: Av. Academico Hélio Ramos, 
s/nº - Cidade Universitária ·- Recife PE. 
Telefone: (081) 271-2211 ramal 2291. 

Responsável: Gabriela Martín (Arqueó
loga). 

Atendimento ao Público: sem restri96es. 

Cópias: fotográficas. 

PE9.1. Vila Flor-Aldeamento Carme
lita de Nossa Senhora do Desterro de 
Gramació 

Histórico: Pesquisa arqueológica, o Pro
jeto Vila Flor foi financiado pela extinta 
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Funda9ao Pró-Memória-CNPq-UFPE. 
Vila Flor é a primeira missao estudada 
que cumpre integralmente o alvará régio 
de 5/5/1700 e que estaría integrado a um 
complexo missioneiro que teria como fun-
9ao auxiliar a expansao do modo-de-pro
du9ao da zona cana vieira, como defesa do 
litoral do Rio Grande do Norte. 

Datas-limite: 1677 a 1768. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica, por tipo 
de documenta9ao/espécie. Dimensoes: 
20.000 pe9as arqueológicas - o número é 
calculado aproximadamente. 

Conteúdo: Ceramica utilitária com deco
ra9ao e sem decora9ao, ceramica cerimo
nial, material lítico, lou9a, vidro, pe9as de 
ferro, bronze e cobre, moedas, entre ou
tros. 

Observa~0es: Através do material de ori
gem indígena os pesquisadores estao pro
curando identificar os grupos indígenas 
da regiao, as modifica96es técnicas e as 
várias influencias e assimila96es cultu
rais entre branco x negro x índio. Parte do 
acervo encontra-se em estudo na UFPE e 
parte na UFRN, nesta última a cargo do 
pesquisador Paulo Tadeu Souza Albu
querque, responsável pela pesquisa. Para 
consulta, contatar as institui96es supra
citadas. 

PElO-UNIVERSIDADEFEDERAL ,, 
DEPERNAMBUCO-NUCLEODE 
ESTUDOSINDIGENISTAS 
Subordina~ao administrativa: Mi
nistério da Educac;ao. 

Endere~o: Centro de Artes e Co
municac;ao - Departamento de Letras -

GurA DE FoNTES PARA A H1sTóRrA INDÍGENA 

Cidade Universitária-50.000-000 Reci
fe PE. Telefone: (081) 271-8312. 

Responsável: Gil da Maria Lins de Araú
jo (Coordenadora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e das 14h 
as 17h. 

Cópias: filmográficas. 

PEl0.1. Núcleo de Estudos Indige
nistas (NEI) 

Histórico: Surgiu espontaneamente do 
interesse de um grupo de professores por 
um estudo vinculado a realidade brasilei
ra. Em 1980 o Núcleo foi implantado no 
Departamento de Letras do Centro de 
Artes e Comunicac;ao da Universidade 
Federal de Pernambuco dando-se início as 
suas atividades coma elabora9ao do esta
tuto. Nao conta o NEI com verbas, 
funcionando grac;as a abnegac;ao de seus 
fundadores. 

Datas-limite: século XX. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 3 mapas, 
18 vídeos, 509 slides e acervo bibliográ
fico com cerca de 600 exemplares, além 
de cole96es de periódicos. 

Conteúdo: O acervo do NEI é constituído 
de pec;as artesanais, documentários, 
slides e mapas, abordando, entre outros . . " . 
assuntos, a presen9a miss1onana, assem-
bléia indígena, arte indígena, minera9ao 
em terras indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário pre
liminar do acervo. 
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Pll - PADRE CLAUDIO MELO 
Subordina~ao Administrativa: Arquivo 
particular. 

Endere~o: Rua Desembargador Pires de 
Castro, 802 Sul - Centro - Teresina PI. 
Telefone: (086) 222-9767. 

Responsável: Padre Claudio Melo. 

Atendimento ao público: m~diante con
tato prévio. 

Cópias: datilográficas. 

Observa~oes gerais: O Arquivo Público 
Estadual "Anísio Brito" nao foi arrolado 
pela equipe piauiense, pelas difíceis con
di~oes de pesquisa que oferece. Há, no 
entanto, notícias de documentos relevan
tes - alguns transferidos da antiga capital, 
Oeiras - no referido Arquivo, que foi 
trabalhado pelo padre Melo nos anos 70. 

Pll.1. Arquivo Particular do Padre 
Claudio Melo 

Histórico: ,Professor aposentado da Uni
versidade Federal do Piauí e membro da 
Academia Piauiense de Letras, o padre 
Claudio Melo tem-se dedicado, ao longo 
dos anos, a pesquisas sobre a história de 
Piauí. Publicou, entre outros, O Mártir 
dos Tacarljus, O último ber~o dos· 
Tacarijus, Bernardo de Carva/ho e Fé e 
Civiliza~ao. O acervo, abrangendo cópi
as de documentos e li vros raros com infor
ma96es sobre os índios de Piauí, foi acu
mulado a partir das pesquisas realizadas 

pelo titular em arquivos no país e em 
Portugal. 

Datas-limite: 1571a1810. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. 

Conteúdo: O acervo comp6e-se de cópi
as manuscritas, microfilmadas ou eletro
státicas de documentos manuscritos e de 
livros raros ou esgotados. Em Portugal, 
foram levantados documentos dos seguin
tes arquivos: Arquivo Histórico Ultrama
rino, Arquivo Nacional da Torre do Tom
bo, Biblioteca Nacional de Lisboa, 
Arquivo e Biblioteca Pública Eborense e 
Arquivo da Casa de Cadaval. No país, o 
levantamento alcan9ou os arquivos públi
cos estaduais de Pará, Ceará, Maranhao, 
Pernambuco e Piauí, além da Cúria 
Arquidiocesana e Biblioteca Pública, 
ambas. em Sao Luís do Maranhao. Tam
bém foram recolhidas informa96es demo
gráficas junto aos arquivos paroquiais de 
Oeiras, Campo Maior, Piracuruca, Cas
telo do Piauí e Regenera9ao. Ao longo dos 
anos, o pesquisador identificou cerca de 
40 nomes tribais diferentes, sen.do os prin
cipais grupos citados os Tacariju, Tre
membé, Poti, Longá, Arua, Cupinharoes, 
Jaicó, Guegue, Acroá, Crateús, Rode
Ieiro', Macojé, Timbira, Macoá, Gamela, 
Cherens e Pimenteira (Acumé e Araié). 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Microfilme: parte do acervo encontra-se 
microfilmada. 
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RNl - ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO 
Subordina~ao administrativa: Secre
taria de Administra~ao do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Endere~o: Av. Prudente de Morais 1396 
- Lagoa Seca - 59.020-400 Natal RN. 
Telefone: (084) 223-1365. 

Responsável: Maria do Céu de Brito 
Vargas Solis (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h as 13h. 

Cópias: eletrostáticas. 

Observa~oes gerais: A institui~ao pos
sui um acervo maior referente a adminis
tra~ao estadual mais recente. 

RNl.l. Cole~ao de Documentos sobre 
Índios Rebelados de Extremoz 

Histórico: Após o conflito indígena co
nhecido por Guerra dos Bárbaros os índi
os sobreviventes foram conduzidos para 
aldeamentos que mais tarde se transfor
maram em vilas. Os índios da aldeia de 
Extremoz continuaram durante algum 
tempo provocando desordens sem querer 
atender as determina~oes legais. Sao do
cumentos do Conselho da Fazenda. 

Datas-limite: 1822 a 1832. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: te
mática. Dimensoes: sete cartas. 

' 
Conteúdo: Correspondencia do Juiz Or-
dinário da aldeia de Extremoz Hipó lito da 
Cunha de Assun~ao ao Desembargador 
Ouvidor Corregedor Mariano José de 
Brito Lima dando ciencia dos levantes 
indígenas e <leste último aos govemantes 
da província falando das inf orma~oes re
cebidas, das providencias tomadas e nao 
obedecidas. 

· RNl.2. Cole~ao de Impressos 

Histórico: O Arquivo Público do Rio 
Grande do Norte foi criado em 18/05/ 
1978, na administra~ao do Governador 
Dr. Tarcisio de Vasconcelos Maia. Pos
sui um acervo documental . referente a 
legisla~ao estadual a partir de 1847 inclu
indo aí relatórios de Presidentes de Pro-

, - . 
víncia. Por se tratar de um orgao ma1s 
recente o seu acervo documental, ainda 
muito limitado, ressente-se de urna docu
menta~ao mais antiga. 

Datas-limite: 1889 a 1971. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. A maior parte da documenta~ao 
pesquisada encontra-se no Setor de Im
pressos. 

Conteúdo: Obras impressas sobre histó
rias municipais, questao de limites entre 
Ceará e Rio Grande do Norte, cartas dos 
jesuítas, índios célebres do Rio Grande do 
Norte, questoes de terras e lingüística. 
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Instrumentos de pesquisa: índices 
datilografados. 

RN2-ARQUIVO DAARQUIDIO
CESE DE NATAL 
Subordina~ao administrativa: Cúria 
Metropolitana da Arquidiocese de Natal. 

Enderec;.o: Pra~a Pío X, 30 - Centro -
59.000 Natal RN. 

Responsável: Monsenhor Severin_o Be
zerra (Vigário da Cúria Metropolitana). 

Atendimento ao público: sem restri~6es . 
Horário: 2ª a 6ª das 14h as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

RN2.1. Livros de Certidoes de Ba
tismos, Casamentos e Óbitos 

Histórico: Documenta~ao particular da 
Cúria Metropolitana da Arquidiocese de 
Natal constante de livros de certid6es de 
batismos, casamentos e óbitos recolhidos 
de paróquias de municípios próximos da 
capital, tais eomo Sao José de Mipibu, 
Nizia, Floresta Ceará-Mirim, Touros 
Angicos, Goianinha, Santana dos Matos 
Ares, Sao Gon9alo, Canguaretama. 

Datas-limite: 177 4 a 1892. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: 'topográfica. Identifica\:ªº difí
cil inexistindo índices de pesquisa. Di
mensoes: 8,06m textuais. 

Conteúdo: Livros de assentamentos de 
batizados, casamentos e óbitos de paró
quias diversas com identifica9ao de bran
cos, índios, negros e pardos. E interessan
te notar a presen9a de índios até o meado 
do século passado, diminuindo visivel
mente nos anos subseqüentes até o final 
do século. 
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RN3-ARQUIVO DO INSTITUTO 
~ ~ 

HISTORICO E GEOGRAFICO 
DORIO GRANDE DO NORTE 
Endere~o: Rua da Concei~ao, 622 - Ci
dade Alta - 59 .025-270 Natal, RN. Tele
fone: (084) 221-1228. 

Responsável: ~nélio Lima Petrovick 
(Presidente). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 8h as 12h e 
das 14 as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

RN3.1. Índice da Nova Documenta~ao 
Extra-Cole~ao 

Histórico: O Instituto Histórico e Geo
gráfico do Rio Grande do Norte foi funda
do em 1902 por um grupo liderado por 
Vicente Pereira Lemos e pelo govemador 
da época, Alberto Frederico de 
Albuquerque Maranhao. Possui o acervo 
documental mais significativo do estado, 
originado de órgaos públicos diversos 
como camaras, Assembléia Provincial, 
paróquias etc. Os documentos <leste con
junto f oram recolhidos de paróquias e da 
Camara do Senado de Natal. 

Datas-limite: 1727 a 1811. 

Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: cronológica, temá
tica. 

Conteúdo: Livros manuscritos contendo 
assentos de casamentos de pretos e par
dos, dízimos dos índios, registros da cria-
9ao de vilas, mapas comparativos da pro
du9ao e assentos de óbitos de escravos 
negros e pardos. 

RN3.2. Livro de Cópia de Registro de 
Datas e Sesmarias Concedidas pelo Go-

' 
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verno da Capitanía - Fundo do Gover
no 
Histórico: Com o início da coloniza9ao, 
foram doadas pelo Governo da Capitania 
datas e sesmarias aos colonos registrados 
em dezesseis livros originais e transcritos 
em oito volumes da série completa. 

Datas-limite: 1659 a 1831. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,40m textuais. 

Conteúdo: Livros manuscritos contendo 
requerimentos de colonos e concess6es do 
Governo da Capitania de terras perten
centes anteriormente aos índios. Trata 
também de concess6es de terras limítrofes 
a terras indígenas. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. Necessita autoriza9ao. 

Observa~oes: Os dezesseis livros origi
nais, em sua maioria, estao em péssimo 
estado de conservayao, o que dificulta o 
acesso. 

RN3.3. Registro de Cartas e Provisoes 
do Senado da Camara de Natal 
Histórico: A documentayao deste con
junto foi recolhida do Porte dos Reis 
Magos, da Alfandega e do Palácio do 
Governo em 1902. 

Datas-limite: 1659 a 1829. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~o: cronológica. Dimensóes: 
32,24m textuais. 

Conteúdo: Livros de registro de corres
pondencia, requerimentos, provis6es, 
memoriais, editais, alvarás, bandos e pa
tentes, da Camara do Senado de Natal. 
Contero inf ormay6es sobre aldeamentos 
indígenas, desavenyas entre missionários 
dos aldeamentos indígenas e os adminis
tradores leigos, sobre mortes praticadas 
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pelo gentio Tapuia no Sertao do Ayu, 
sobre as entradas contra os índios, pedi
dos de socorro contra os índios, ataques 
dos índios ao Ayu, propostas adminis
trativas com relayao aos índios, proibi9ao 
do cativeiro de índios aprisionados em 
guerra, distribui9ao de terras devolutas 
aos índios, sobre pazes feita com os índi
os, presenya do teryo dos paulistas, fun
da9ao de aldeias, Guerra dos Bárbaros. 

Instrumentos de pesquisa: índices (ma
nuscritos) posterior ao documento. 

Observa~oes: A documenta9ao a que se 
refere este conjunto está contida em livros 
organizados em caixas diversas. A insti
tui9ao possui na sua biblioteca estudos 
sobre inicio da coloniza9ao com destaque 
para a presen9a do índio. O estado de 
conserva9ao do acervo é variado de bom 
a regular e um menor número em péssi
mas condi9oes. 

RN3.4. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte 
Histórico: O Instituto Histórico e Geo
gráfico do Rio Grande do Norte, fundado 
em 1902, possui o maior acervo docu
mental do estado em termos de documen
tos originais e bibliográficos. A partir de 
1903 iniciou-se a publica9ao anual da 
Revista do Instituto Histórico e Geográ
fico do Rio Grande do Norte com artigos 
dos sócios e transcri<;oes dos documentos 
constantes no arquivo da instituiyao, ten
do como primeiro Presidente Olímpio 
Manoel dos Santos Vital. 

Datas-limite: 1903 a 1986. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensóes: 23 volu
mes. 

Conteúdo: O acervo contém documentos 
abordando diversos temas da história dq 
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Río Grande do Norte. Sobre índios, os 
temas privilegiados sao terras, aldeias, 
atividades economicas, aspectos bio
gráficos e a questáo do extermínio. As 
cartas régias, provisoes e outros docu
mentos coloniais enfocam a conquista e 
coloniza9ao, os conflitos entre coloniza
dores e índios, a questao dos limites e as 
atividades de ordens religiosas. 

Instrumentos de pesquisa: Hélio 
Dantas, org., Índice da Revista do Insti
tuto Histórico e Geográfico do Río 
Grande do Norte, Natal, 1970, sendo 
referente aos volumes 1 ao LV correspon
den tes aos anos de 1903 a 1963. 

# ... 

Observa~oes: Inicialmente as publica-
96es eram anuais, escasseando as mesmas 
pordificyldades financeiras, nao havendo 
urna periodicidade pré-determinada para 
as publica96es. 

RN4 - BIBLIOTECA PÚBLICA 
CÁMARA CASCUDO 
Subordina~ao administrativa: Funda-
9ao José Augusto. · 

Endere~o: Rua Potengi sinº - Petrópolis 
- 59.020-030 Natal RN. Telefone: (084) 
221-6153. 

Responsável: Sonia Campos Ferreira 
(Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 7h as 12h e das 14h 
as 18h. 

Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

RN4.1. Acervo da Sala do Autor Norte
Rio-Grandense da Biblioteca Pública 
Camara Cascudo 

Histórico: A Biblioteca Pública Camara 
Cascudo foi fundada em 1969 com obje
tivo de incentivar a leitura e a pesquisa 
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bibliográfica par(} estudantes e todos que 
se interessam pelo saber. A cole9ao de 
autores norte-rio-grandense faz parte do 
acervo, selecionando a produ9ao de auto~ 
res da terra sobre os mais variados temas. 

Datas-limite: 1598 a 1950. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: onomástica. 

Conteúdo: Este conjunto fornece infor
ma96es sobre te.mas variados, abrangen
do a conquista da capitanía, as lutas com 
índios e a pacifica9ao, os primeiros alde-· 
amentos, os holandeses e suas rela96es 
com indígenas, a Guerra dos Bárbaros, 
atividades religiosas, a a9ao do ter90 dos 
paulistas, os hábitos alimentares dos índi
os etc. 

Instrumentos de pesquisa: índice-fichá
rio da biblioteca. 

A 

RNS - MEMORIAL CAMARA 
CASCUDO 
Subordina~ao administrativa: Funda-
9ao José Augusto. 

Endere~o: Pra9a André de Albuquerque, 
30 - Centro - 59.025-580 Natal RN. 
Telefone: (084) 221-2580. , 

Responsável: Daliana Cascudo Roberti 
Leite (Coordenadora). 

Atendimento ao público: restrito (ver 
observa96es). 

. Cópias: naG é possível obter cópias ·ª 
partir da infra-estrutura existente. 

Observa~oes gerais: O acervo está sen
do catalogado sendo por enquanto inaces
sível ªº público. 

R NS.1. Acervo da Biblioteca Particular 
de Camara Cascudo 

Histórico: Documenta9ao bibliográfica 
de várias origens e autores colecionada 
pelo historiador, escritor, antropólogo, 
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sociólogo e folclorista Luís da Camara 
Cascudo na sua biblioteca particular e 
posta sob a guarda do Memorial Camara 
Cascudo após o seu falecimento. 
Datas-limite: 1930 a 1982. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: te
mática. 
Conteúdo: O conjunto documental cons
ta de livros sobre a história do Rio Grande 
do Norte e dos seus municípios, relatos 
transcritos dos viajantes da época coloni
al e um volume sobre os índios do nor
deste. 
Observa~oes: Em fase de cataloga<;ao 
bibliográfica. 
Restri~oes de acesso: em fase de organi
za<;ao. 

" RN6 - MUSEU CAMARA CAS-
CUDO 
Subordina~ao administrativa: Univer
sidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Endere~o: A venida Hermes da Fonseca, 
1398 - Tirol - 59.020-000 Natal RN. 
Telefone: (084) 222-0923. 
Responsável: Tom O. Miller Jr. (Coor
denador). 
Atendimento ao público: sem restri<;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 11 h30 e das 14h 
as 17h. 
Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 
Observa~oes gerais: O Laboratório 
Etnoarqueológico, sob a coordena<;ao do 
professor Tom O. Miller, pertence ao 
Departamento de Antropología do Museu 
Camara Cascudo. O laboratório tem vári
os pro jetos para conscientiza9ao do povo 
do interior sobre seu patrimonio arqueo
lógico tendo já realizado experiencia no 
município de Apodi, onde foram encon-
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trados um grande acervo de restos 
arqueológicos dos índios Tarairiú, grupo 
je que habitava a parte central do interior 
do Estado do Río Grande do Norte. 

RN6.1. Restos Materiais - Fundo 

Histórico: Restos materiais dos índios 
Tarairiú do interior do Estado do Rio 
Grande do Norte, município de Apodi, 
recolhidos em expediv6es arqueológicas e 
datados do período de ocupa9ao holande
sa na regiao. 

Datas-limite: século XVII. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: topográfica. Dimensoes: aprox. 
5.000 pe<;as do acervo sobre os índios 
relatados. 
Conteúdo: Restos arqueológicos dos ín
dios Tarairiú e Potiguar consistindo de 
instrumentos de pedra, cacos de louva de 
barro, pe9as completas de lou<;a de barro, 
instrumentos de trabalho, instrumentos 
de fia<;ao, bolas de boleaderas para ca<;a 
de avestruz, fragmentos de porcelana, 
plantas de aldeias. As pe<;as sao datadas 
do período de ocupa9ao holandesa no 
estado. 
Instrumentos de pesquisa: nao há. 

RN7 - OLA VO MEDEIROS FI
LHO 
Subordina~ao administrativa: acervo 
particular. 
Endere~o: Rua Lourival A9ucena, 763 -
Tiro]- 59.020-260 Natal RN. Telefone: 
(084) 222-5891. 

Responsável: Olavo Medeiros Filho 
(Historiador). 
Atendimento ao público: mediante pré-. . vio aviso. 
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Cópi~s: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

' 

RN7 .l. Acervo Particular de Olavo 
Medeiros Filho 
Histórico: A produ~ao do autor funda
menta-se em documentos do IHRGN e 
crónicas dos viajantes da época. 
Datas-limite: 1600 a 1700. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi· 
za~ao: temática. 
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Conteúdo: Pala da presen~a indígena no 
litoral potiguar a partir do início da colo
niza~ao, dos conflitos indígenas, da a~ao 
dos paulista·s na Guerra dos Bárbaros e do 
relacionamento dos índios com os holan
deses. 

' 
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RSl - ARQUIVO HISTORICO 
DORIO GRANDE DO SUL 
Subordina~ao administrativa: Se
cretária de Cultura do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Endere~o: Rua André Puente nº 318 -
Independencia - 90.035-150 Porto Ale
gre RS. Telefone: (051) 225-9229. 

Responsável: Francisco Riopardense de 
Macedo (Diretor). 

Atendimento ao público: sem restric;5es. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 12h e das 14h 
as l 7h. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

RSl.1. Assuntos Religiosos- Clero Ca
tólico e Evangélico 
Histórico: Todo o acervo de natureza 
pública deste arquivo é o arquivo passivo 
dos governantes do Rio Grande do Sul do 
século XVIII ao X.X. Sua custódia passou 
pelo Arquivo Público do Estado e pelo 
Museu Júlio de Castilhos, até a cria~ao 
deste Arquivo Histórico. 

Datas limites: 1845 a 1851. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica. Dimensoes: 0,04m tex
tuais. 

Conteúdo: Correspondencia entre pa
dres missioneiros, algumas expedidas de 
Montevidéu e a outras de Porto Alegre. 

Contém urna notifica~ao a respeito do 
envio d~ mais missionários para a Provín
cia e informa~5es diversas; documento a 
respeito da a1deia de Nossa Senhora dos 
Anjos. Cartas do Frei Joao Batista dos · 
Prazeres, ·cura do povoado de Sao 
Nicolau (antiga redu9ao guarani
jesuítica) relatando o estado deplorável 
em que este povoado se encontra e os 
problemas que enfrentou junto ao coman
dante do povoado que negava-lhe manti
mentos e artigos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Rio Grande do Sul (arrolamen
to dati1ografado ). 

Observa~oes: A documenta~ao que ver
sa sobre a Aldeia dos Anjos está em 
péssimo estado, dificultando a leitura, e a 
de Sao Nicolau está danificada devido a 
a~ao das tra~as, masé possível a leitura. 

RSl.2. Indígenas - Aldeamento 

Histórico: Ver conjunto RS 1.1. 

Datas limites: 1848 a 1879. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológi~a, temáti
ca, onomástica. Dimensoes: 0,55m tex
tuais. 

Conteúdo: Correspondencia ativa dos 
administradores dos aldeamentos, rel?tó
rios e diversos documentos a respeito dos 
aldeamentos da Guarita, Nonoai, Pontao, 
Incas, Inhancorá, Santa Isabel (colonia 
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militar Caseros), Sao Nicolau, Sao Vi
cente e Vacaria. Dentre os assuntos abor
dados, destacam-se relatos das atividades 
de ca~a e agricultura desenvolvidas nos 
aldeamentos pelos indígenas, mencionan
do as espécies e a extra~ao de erva-mate. 
Sao constantes as refe·rencias aos caci
ques, principalmente o Doble, aos pedi
dos de roupas e ferramentas, aos proble
mas enfrentados devido as invasoes as 
terras indígenas, aos abusos cometidos 
por administradores e ao interesse em 
utilizar os índios aldeados como mao-de
obra na abertura de estradas. Existem 
relatórios contendo a popula~ao dos alde
amentos, discriminando sexo, idade, ob
serva~oes individuais, listageris de gastos 
e estado em que se encontram os aldea
mentos, bem como instru~oes para a boa 
ordem. 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Río Grande do Sul ( arrolamen
to datilografado ). 

RSl.3. Indígenas - Catequese 
Histórico: Ver RS 1.1. 

Datas limites: 1848 a 1852. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica. Dimensóes: O,Olm tex
tuais. 

Conteúdo: Correspondencia do padre 
Bernardo Parés expedida aos govemantes 
da Província do Rio Grande do Sul, rela
tando as atividades pertinentes ao traba
lho de catequese dos índios Coroados 
(Kaingang) nos aldeamentos da Guarita e 
Nonoai. Sao mencionadas as difictildades 
iniciais para convencer os indígenas ~da 
necessidade do trabalho regular nas ro
~as, as carencias materiais,. as desvanta
gens do local onde estavam localizados os 
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, 
aldeamentos. E solicitada a transferencia 
dos aldeamentos para um local com mai
ores recursos. Sao reinstalados próximos 
ao rio Uruguai, onde poderiam dispor de 
melhor pesca, transporte e extra~ao de 
erva-mate. Sao descritos os hábitos dos 
indígenas, a persistencia da coleta de 
pinhoes e as principais espécies cultiva
das. A extra~ao de erva-mate constituía
se numa das principais atividades dos 
aldeamentos. Presta~ao de contas do pa
dre Bernardo Parés com os aldeamentos. 
A correspondencia apresenta dados sobre 
a popula~ao dos aldeamentos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Rio Grande do Sul ( arrolamen
to datilografado ). 

Observa~oes: O Govemador da Provín
cia solicitou ao padre Bernardo Parés -
superior dos padres da Companhia de 
Jesus na América do Sul - urna rela~ao 
dos padres missionários da Companhia de 
Jesus na Província do Rio Grande do Sul. 

RSl.4. Indígenas - Diretoria Geral dos , 
Indios 
Histórico: Ver RS 1.1. 

Datas limites: 1848 a 1889. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica. Dimensoes: 0,1 lm tex
tuais. 

Conteúdo: Relatórios e ofícios da Direto
ria Geral versando sobre a implanta~ao 
dos aldeamentos, dificuldades iniciais e 
trabalhos desenvolvidos pelos indígenas: 
extra~ao de erva-mate, coleta de pinhoes 
e cultivos; ofícios coma rela~ao de man
timentos solicitados; relatórios descre
vendo o estado de cada aldeamento, com 
mapas indicando popula~ao, sexo, nasci
mento, morte, abandonos e instru~aoapli-
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cada aos indígenas. Sao constantes as 
solicita95.es de missionários, principal
mente de jesuítas. A fixa9ao de um núme
ro significativo de índios nos aldeamentos 
está relacionada ao prestígio do cacique. 
Causas para o pouco progresso dos alde
amentos; utiliza9ao de indígenas em 
obras públicas. Devido a decadencia, 
muitos aldeamentos sao reunidos em um 
só. Em 1861, semente existem dois na 
Província: Sao Nicolau e Nonoai. Con
stantes reclama96es devido ao estado de 
miséria de Sao Nicolau; irregularidades 
cometidas comas terras d.os aldeamentos; 
atritos entre indígenas e a popula9ao neo
colonial; forma9ao de urna companhia 
militar comos índios de Nonoai; trabalho 
por jornada prestado pelos indígenas a 
popula9ao neo-colonial. 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Rio Grande do Sul (arrolamen
to datilografado ). 

RSl.5. Indígenas - Diversos 

Histórico: Ver RS 1.1. 

Datas limites: 1851 a 1904. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica. Dimensoes: 0,05m tex
tuais. 

Conteúdo: Dentre os documentos e as
suntos abordados neste conjunto, desta
cam-se: persegui9ao aos índios em Vaca
ría e no Distrito de Torres; Companhia de 
Pedestres no Município de Vacaria para 
perseguir os "Bugres"; solicita9ao de ar
mamentos e muni9ao; rela9ao dos indíge
nas feíta pela Secretaria da Previdencia; 
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Diretoria Geral dos Indios da Província 
do Paraná; fomecimento de material para 
a tribo Doble; rela9ao dos artigos empr~s
tados para o servic;o dos índios; memorial 
sobre os Guaraní de Visconde de Boa 
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Vista apresentado a presidencia da pro
víncia; dados sobre aldeamentos; co
missao missioneira presta contas sobre a 
instru9ao ministrada aos índios no Toldo 
da Serrinha; relac;ao dos índios chegados 
a Porto Alegre. O Ministério da Agricul
tura, em 1881, solicita a Secretaria do 
Estado dados os mais completos possíveis 
a respeito do estado dos aldeamentos, 
para tal foram preenchidos questionários 
onde estao listadas informa9oes referen
tes a: denomina9ao, localiza9ao geográfi
ca, populac;ao, se o aldeamento esta de
marcado ou nao, qual a área, número de 
edificac;oes públicas, planta9oes e espé
cies cultivadas, área cultivada e ob
servac;oes complementares. · 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Rio Grande do Sul (arrolamen
to datilografado ). 

RSl.6. Obras Públicas - Secretária de 
Estado dos Negócios das Obras Públi
cas 

Histórico: Ver RS 1.1. 

Datas limites: 191 O a 1936. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~o: cronológica, temática, onomásti
ca. 

Conteúdo: Este conjunto contém: relató
rios da Diretoria de Obras Públicas e da 
Diretoria de Terras e Colonizac;ao; deter
mina95es para a protec;ao dos indígenas; 
localizac;ao dos toldos e informa9oes a 
respeito da populac;ao, número de famíli
as e moradias; irregularidades cometidas 
comas terras indígenas; urgencia em de
marcar as terras dos toldos; conflitos en
tre indígenas e a populac;ao neo-colonial; 
descaracteriza9ao da cultura indígena de
vido ao contato com a populac;ao branca: 
a língua é um dos poucos elementos que 
persiste.Como estabelecimento do Servi-
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90 de Prote9ao aos Índios (SPI) em 191 O, 
surgem ofícios contendo o resultado da 
inspe9ao em cada toldo, apresentando 
dados referentes aterras, demografia, ati
vidades e problemas existentes; número 
de toldos demarcados; tabelas contendo o 
número de toldos do estado, suas respec
tivas áreas e o número de habitantes; 
utiliza9ao da mao-de-obra indígena na 
constru9ao de estradas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia do 
acervo do Rio Grande do Sul (arrolamen
to datilografado ). 

Observa~oes: A documenta9ao contém 
as determina96es contidas no capítulo 
nove do Projeto de Reforma da Regula
mento de Terras e Coloniza9ao, intitu-, 
lado: "Das Terras e Prote9ao aos Indios". 
De todos os toldos existentes no estado 
apenas o do "Rio Ligeiro" permanece sob 
o servi90 de prote9ao da U niao, nos de
mais o servi90 de prote9ao é realizado 
pelas comissoes de terras e coloniza9ao. 
A mensura9ao da documenta9ao torna-se 
difícil urna vez que esta encontra-se dis
persa por boa parte deste fundo. Centrou
se o levantamento nos anos onde houve 
maiores referencias ao tema da pesquisa. 

RS2-ARQUIVO HISTÓRICO DO 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 
Subordina-;ao administrativa: Prefeitu
ra Municipal de Porto Alegre. 

Endere-;o: Av. Farrapos, 760 - 90.220-
000 Porto Alegre RS. Telefone: (051) 
221-3403. 

Responsável: Gilda Ferrari Monteiro da 
Costa (Diretora). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h30 as 1 lh30 e das 
13h30 as 17h30. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 
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RS2.1. Correspondencia Passiva da 
Camara de Vereadores de Porto Alegre 
-1867-1886 
Histórico: A documenta9ao depositada 
no Arquivo Municipal está composta por 
material proveniente de correspondencia 
entre o presidente da província e a Cama
ra Municipal de Porto Alegre para reque
rer a montagem de exposi96es arqueológi
cas e etnográficas a serem enviadas ao 
Museu Nacional-RJ (século XIX). 

Datas limites: 1867 a 1886. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza-;ao: cronológica, temáti
ca, onomástica, topográfica, por tipo/es
pécie documental. 

Conteúdo: Requerimentos de objetos 
para exposi9ao antropológica do Museu 
Nacional, 27/12/1881 e 18/04/1882; re
comenda96es sobre a aquisi9ao de objetos 
arqueológicos para o Museu Nacional, 
30/11/1886; pedido para a Campra Muni
cipal de Porto Alegre reunir objetos in
dígenas para o Museu Nacional, 30/04/ 
1885. 

Instrumentos de pesquisa: Cadernos 
PMPA-SMEC, volume 3, Porto Alegre, 
Prefeitura Municipal/Secretaria Munici
pal de Educa9ao e Cultura, 1977, 117p. 

Observa-;oes: Agrupou-se o conjunto 
documental de acordo coma publica9ao 
do Caderno da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. 

RS2.2. Correspondencia Passiva da 
Camara de Vereadores de Porto Alegre 
-1887-1889 
Histórico: A documenta9ao depositada 
no Arquivo Municipal esta composta pelo 
material proveniente de ordem ministerial 
e por ordem do governo provincial a res-
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peito de terras e reformas em prédios e 
impostes (século XIX). . 

Datas limites: 1888 a 1889. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica, t9pográfica, por tipo/es
pécie documental. 

Conteúdo: Ordem Ministerial (Fazenda) 
para cobrar impostas na área das "anti
gas" aldeias indígenas, 1888; confirma-
9ao das cobran9as e impostes pela Tesou
raria da Fazenda, 1888; concessoes das 
terras das antigas aldeias indígenas, 
1888; autoriza9ao de reparos (obras) nos 
quartéis do Arsenal de Guerra do 13º 
Batalhao dos Guaranís, 1889. 

Instrumentos de pesquisa: Anais do 
Arquivo Histórico do Municipio de Por
to Alegre, volume I, Porto Alegre, Prefei
tura Municipal/Secretaria Municipal de 
Educa9ao e Cultura, 1983, 176p. 

Observa~oes: Agrupou-se o conjunto 
documental de acordo com a publica9ao 
nosAnaisdoArquivoHistóricodoMuni-

,,. . 
ClplO. 

RS2~3. Correspondencia Passiva da 
Camara de Vereadores de Porto Alegre 
- datas diversas 
Histórico: Provém da Camara de Verea
dores de Porto Alegre. 

Datas limites: século XIX. 

Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: cronológica. 

Conteúdo: Ofício de 10/07 /1824 denun
cia e condena cativeiro de índios (Livro 
5); ofícios e circulares relativos a solicita-
9ao do Museu Nacional para se recolher e 
enviar material arqueológico e etnográ
fico, 12/10 e 27/12/1881 (Livro 38) 30/ 
04/1885 e 30/11/1886 ·(Livro 40); ofício 

GurA DE FoNTEs PARA A H1sTóRIA INDÍGENA 

de 09/04/1856 pergunta se na província 
existem terras pertencentes a indígenas e 
aldeamentos a fim de cumprir ordens 
expedidas pela Reparti9ao Geral das Ter
ras Públicas no sentido de demarcá-las. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

RS2.4. Relatórios dos Presidentes da 
Província (1852-1888) 

Histórico: A documenta9ao depositada 
no Arquivo Municipal está composta por 
material proveniente dos relatórios dos 
Presidentes da Província do RS no século 
XIX. 

Datas limites: 1852 a 1884. 

Tratamento técnico:. totalmente organi
zado. Organiza~ao: cronológica, temáti
ca, onomástica, topográfica, por tipo/es
pécie documental. 

Conteúdo: Nos Relatórios dos Pre
sidentes daProvínciade Sao Pedro do Rio 
Grande do Sul, a parte intitulada "Cate-

. ,,. 
quese e Civiliza9ao dos Indios" mostra a 
situa9ao geral e específica dos aldeamen
tos Guaraní e Kaingang na Província. A 
document!l9ªº fomece informa96es sobre 
a exonera9ao e nomea9ao de Diretores ,,. 
Gerais dos Indios, a popula9.ao indígena 
por sexo, estado civil, idade e aldea
mentos, os ataques e dissensoes dos gru
pos Kaingang, a tomada de terras em 
Nonoai (1871), medidas administrativas, 
solicita96es, extin9ao e cria9ao de aldea
mentos, etc. Veja-se, sobretudo, os relató
rios referentes aos anos de 1852, 1854, 
1857, 1859, 1861, 1862, 8163, 1866, 
1871, 1873, 1876, 1880, 1881, 1-882, 
1883 e 1884. Há, ainda, documentac;ao 
avulsa relativa a constru9ao e melhora
mento do município (1783 a 1850), um 
ofício dos juízes de paz das Freguesias de 
Viamao e Aldeia dos Anjos, datado de 13/ 
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04/1849, informando sobre a posse de 
terras em propriedades de índios 
missioheiros nestes locais (anexos 4 do
cumentos). 

Instrumentos de pesquisa: Anais do 
Arquivo Histórico do Município de Por
to Alegre, volume 11, Porto Alegre, Pre
feitura Municipal/Secretaria Municipal 
de Educa9ao e Cultura, 1986, 236p. 

Observa~oes: Agrupou-se o conjunto 
documental de acordo com a publica9ao 
nosAnaisdoArquivoHistóricodoMuni-

; . 
ClplO. 

RS3 - CÚRIA METROPOLITA
NA DE PORTO ALEGRE 
Subordina~ao administrativa: Mitra da 
Arquidiocese de Porto Alegre. 

Endere~o: Rua Espírito Santo, 95 -Cen
tro - 90.010-370 Porto Alegre RS. Tele
fone: (051) 228-6199. 

Responsável: Monsenhor Rubens Neis 
(Responsável pelo acervo). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h as 1 lh3Q e das 
14h30 as l 7h30. 

Cópias: datilografadas. 
; 

RS3.1. Batismos, Casamentos e Obitos 

Histórico: A documenta9ao depositada 
na Cúria Metropolitana está composta 
pelo material proveniente das dioceses de 
Porto Alegre, Santa Cruz e Novo Ham
burgo. Este acervo é composto pelos li
vros de batismos, casamentos e óbitos 
efetuados em Porto Alegre e paróquias 
vizinhas (Viamao, Triunfo, Gravataí, 
Santo Antonio, Osório, Río Pardo, 
Taquari e Santo Amaro). Compoem 
igualmente o acervo as correspondencias 
do bispado de Porto Alegre comos Presi
dente da Província, Ministros do Império 
e Vigários do Interior do Estado. 
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Datas limites: 1747 a 1989. 

Tratamento técnico: organizado parci
almente. Organiza~ao: cronológica, te
mática e por paróquias. Dimensoes: ver 
obse,rva96es. 

Conteúdo: Como o acetvo da Cúria Me
tropolitana está composto basicamente 
pelos livros de registro de batismos, casa
mentos e óbitos, o seu conteúdo está limi
tado as informa96es possíveis de serem 
extraídas <lestes registros. Do material 
disponível existe um livro de registro de 
batismos, onde estao lavrados os registros 
de nascimento de indígenas de Gravataí, 
datado de 1765 a 1816. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-
9ao. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

; 

Observa~0es: E difícil precisar maiores 
informa96es referentes a temática indíge
na, devido a inexistencia de urna indica-
9ao clara sobre este tema, acrescentando
se a isto o fato de que comumente tanto 
indígenas e negros encontravam-se en
quadrados na mesma "categoría": par
dos. Quanto as dimensoes o acervo da 
Cúria é grande, mas nao é facultado o 
acesso as suas dependencias, o que im
possibilitou a sua mensura9ao. 

RS4 - MUSEU ANTROPOLÓGI
CO DORIO GRANDE DO SUL 
Subordina~ao administrativa: Se
cretaria Estadual de Educa9ao e Cultura. 

Endere~o: Av. Venancio Aires, 278 -
Cidade Baixa - 90.040-190 Porto Alegre 
RS. Telefone: (051) 221-8699. 

Responsável: Sonia Raupp Saldanha de 
Souza (Museóloga). 
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Atendimento ao Público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 12h e das 14h 
as 17h. 

Cópias: nao é possível obter cópias. 

RS4.1. Acervo Fotográfico do Museu 
Antropológico do Rio Grande do Sul -
Missao de Sao Miguel 

Histórico: A documenta.c;ao fotográfica 
depositada no Museu Antropológico é 
composta por cópias de originais deposi
tados na Secretaria de Obras Públicas e 
por fotos do ad as por J. Graciano e por 
fotos sem "origem". 

Datas limites: século XX. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: temática. Dimen
soes: 38 fotografias. 

Conteúdo: O conjunto contém as fotos do 
processo de restaurac;ao do complexo 
arquitetonico jesuítico-guaraní de Sao 
Miguel RS e da estatuária em madeira 
esculpida por artistas Guaraní do século 
XVIII, que representa diversos santos e o 
anjo missioneiros e vestígios arqueológi
cos. Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: 19 fotos foram repro
duzidas do relatório "Limpeza e restaura
c;ao do Porte de Sao Miguel -1924". O 
original está na Secretaria de Obras do RS 
sediada em Porto Alegre e 5 fotos foram 
reproduzidas do acervo de J. Graciano. 
Todo o conjunto foi doado. As fotos estao 
registradas no Livro de Tombamentos, 
p.4ginas 20 e 21, tombos 781 a 805. 
Existem ainda 14 fotos de vestígios ar
queológicos sem registro no livro de tom
bamento. 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 

RS4.2. Acervo Fotográfico do Museo 
Antropológico do Rio Grande do Sul -
Pesquisa Mbyá-Guarani 

' 
Histórico: A documentac;ao fotográfica 
depositada no Museu Antropológico é 
resulta de pesquisas realizadas entre os 
Mbyá-Guarani (sobre seu cotidiano) no 
final da década de 80. 

Datas limites: década de 1980. 

Tratamento técnico: totalmente organi
zado. Organiza~ao: temática. Dimen
soes: 96 fotografias. 

' 
Conteúdo: O conjunto documental 
tematiza os Mbyá-Guarani, destacando 
sua cultura material: artesanato, habita
c;oes e objetos de uso pessoal nas reservas 
de Cantagalo e Maquiné. Sao 20 fotos de 
artesanato, 40 fotos de Mbyá-Guarani, 
28 fotos de espacialidade, habita96es e 
outras estruturas arquitetonicas, 2 fotos 
de objetos de uso pessoal e 06 fotos sobre 
aJimentac;ao. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 

Observa~oes: O conjunto é resultado de 
pesquisa do Museu Antropológico do RS. 
As fotos estao registradas no Livro de 
Tombamentos, páginas 25 a 30, tombos 
913 a 925 e 928 a 1012. 

RS4.3. Acervo Fotográfico do Museo 
Antropológico do Rio Grande do Sul -
Sítio Arroio do Conde 

Histórico: A documenta9ao fotográfica é 
composta por imagens do cotidiano 
Mbyá-Guarani na Reserva do Canta
Galo e por fotos do Sítio Arqueológico 
Arroio do Conde. As fotografias foram 
feitas em 1990. 

Datas limites: 1990. Tratamento técni
co: parcialmente organizado. Organiza
~ao: temática. Dimensoes: 44 fotografi
as. 
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Conteúdo: O conjunto documental 
tematiza os Mbyá-Guarani no RS e os 
Sítios Arqueológicos do Arroio do Conde 
- Municipio de Guaíba-RS e de ltapua -
Municipio de Viamao RS. Sao 20 fotos 
sobre horticultura, habita~oes e armadi
lhas, 4 fotos do Sí ti o Arqueológico Arroio 
do Conde (Guaíba RS), 9 fotos do Sítio 
Arqueológico ltapua (Lagoa Negra-

A 
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Viamao RS), 2 fotos do Sítio Arqueológi
co Frederico W estphalen e 9 fotos de 
vasilhas de ceramicas. 

Instrumentos de pesquisa: nao há. 
• 

Observa~0es: O conjunto estao re-
gistradas no Livro de Tombamentos, pá
ginas 39 a42, tombos 1228a1257, 1259 
a 1268 e 1288 a 1291. 
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