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RIO DE JANEIRO 

RJ -ARQUIVO NACIONAL 
Subordina~ao administrativa: Ministé
rio da Justi~a 

Endere~o: Rua Azeredo Coutinho, 77 -
Centro-20.230 Río de Janeiro RJ. Tele
fone: (021) 231-0796. Telex: 2134103. 
Fax: 232-8430. 

Responsável: Jaime Antunes da Silva 
(Diretor-Geral). 

Atendimento ao público: sem restri95es. 
llorário: de 2ª a 6ª das 8h30 as 17h30. 

Cópias: eletrostáticas, datilográficas, fo
tográficas, micrográficas, fonográficas, 
videográficas. 

RJl.1. Afonso Pena 

Histórico: Afonso Augusto Moreira 
Pena nasceu em Minas Gerais em 184 7 e 
faleceu no Palácio do Catete em 1909. 
Bacharel em Direito ( 1870), foi Deputado 
Provincial (1874-78) e Geral (1878-89), 
Ministro da G~erra (1882), Agricultura 
(1883) e Justi~a (1885). Tomou parte da 
Assembléia Constituinte Mineira. Foi 
Presidente de Minas Gerais (1892-94), 
tendo inaugurado a cidade de Belo Hori
zonte e a Faculdade de Direito de Minas 
Gerais. Foi Presidente do Banco do Brasil 
(1895-98), Senador Estadual (1899), 
Presidente do Conselho Delib~rativo de 
Bel o Horizonte ( 1900), Vice-Presidente 
(1902-06) e Presidente da República 

\ 

( 1906-09). A documenta9ao foi doada 
pela famíliá em 1970. 

Datas-limite: 1826 a 1909. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimens0es: 3,92m 
textuais, 490 fotografías, 6 mapas. Sao 
aproximadame11te 4500 documentos em 
25 caixas. 

Conteúdo: Documentos pessoais, cor
respondencia, papéis oficiais, fotografi
as, jornais e recortes sobre diferentes te
mas, como agricultura, coloriiza9ao, 
educa9ao, greves, limites territoriais, re
voltas e revolu95es, organiza9ao do Ter
ritório do Acre e outros. Destacam-se um 

; 

ofício do Juiz de Orfiios de Cruzeiro do 
Sul (Acre) ao Presidente da República 
informando-o sobre a situa9ao dos índios 
dorio Juruá em 1907, abrangendo escra
viza9ao, recrutamento violento para os 
seringais com matan~as, explora9ao do 
trabalho de índios menores e descri9ao do 
sistema adotado pelos donos de seringais; 
notícia sobre conflito de terra entre índios 
Bororo procedentes de Mato Grosso e 
fazendeiros do rio Bonito (Goiás) com 
oito mortes em 1897; informa96es sobre 
fazendas abandonadas no norte de Minas 
entre 1879-1884 devido a conflitos com 
índios do rio Mucuri; aldeamento dos 
Pojitxá na aldéia do ltambacuri pelo Ca
pitao L. Otoni ; recortes de jomais com 
editoriais discutindo política indigenista 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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em 1884, proposta para se obter crian9as 
indígenas e incutir nelas outros hábitos de 
acordo com Lei de 28 Setembro de 1884; 
54 fotos pre to e branco de 1908 sobre 
missoes salesíanas no Mato Grosso, com 
imagens de índios, possivelmente Bororo. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991; Indíce temático do Fun
do Afonso Pena, AP-14; Inventário soba 
forma de fichário; Fichas-guia dos Arqui
vos Particulares do Arquivo Nacional, 
SAP G-1 f982. 

RJl.2. Agencia Nacional 

Histórico: 'A Agencia Nacional, criada 
em 25/05/1945, teve por finalidade exer
cer atribui9oes informativas: noticiar, fo
tografar, filmar, gravar, irradiar, televi
sionar e publicar atos e fatos da vida 
oficial brasileira, além de distribuir a pu-

, blicidade dos órgaos da administra9ao 
direta e indireta. A documenta<;ao deu 
entrada através de recolhimentqs efetu
ados pelo próprio órgao em 1964, 1971, 
1972 e 1973 e pela Empresa Brasileira de 
Notícias em 1982. Contém documentos 
de caráter administrativo, textos do pro
grama radiofónico A Voz do Brasil e 
boletins djários distribuídos a imprensa, 
com divulga<;ao dos atos govemamentais 
e resumos dos principais fatos nacionais e 
internacionais, além de documenta<;ao 
anterior a data legal de sua cria9ao, do 
período do Departamento de Propaganda 
e Difusao Cultural (1934-39), c;lo Depar
tamento de Imprensa e Propaganda 
(1939-1945) e do Departamento Nacio
nal de Informa9oes (1945-46). 

Datas-limite: 1935 a 1979. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Organizado total-
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mente o acervo da DDE - Divisao de 
Documenta9ao Escrita. Organizado par
cialmente o acervo da DDA - Divisao de 
Documenta9ao Audiovisual. Dimensoes: 
125,49m textuais, 23.500 fotografías, 19 
vídeos, 892 filmes, 5.835 discos, 303.000 
negativos fotográficos. 

Conteúdo: Discos, filmes, fitas video
magnéticas e f otografias referentes a 
eventos ligados aos Presidentes da Repú
blica, as For9as Armadas e a administra-
9ao pública. Contém um importante acer
vo de imagens - fotos e filmes - sobre as 
rela9oes dos índios com o Estado Nacio
nal no período do Estado Novo até o 
Govemo Militar Geisel. Fotos de índios 
com Vargas, Café Filho, e Kubitschek. 
Documenta visita de Xavantes a Janio 
Quadros e ao Gen. Medici. Registra co-,. 
memora9oes da Semana do Indio desde 
1944 e atividades realizadas pelo Museu ,. ' 

do Indio desde sua inaugura9ao, bem 
como atividades do SPI e da FUNAI, 
Missao Vilas Boas, Expedi9ao Ron
cador-Xingu e Funda9ao Brasil Central. 
Filmes sobre inaugura9ao de hospital 
para índios na Ilha do Bananal, dan9as 
indígenas em Porto Leopoldo (GO), rela-
9ao com os índios Tirió na fronteira com 
Suriname, visitas de presidente e minis
tros a aldeia Karajá (GO), e aldeias do 
Xingu (PA), documentários sobre atua-
9ao do Correio Aéreo Nacional junto aos 
índios da Amazonia, e sobre o impacto da 
Transamazonica na vida de diversas tri
bos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991; Inventário sumário e 
inventário analítico, SPE-004; Inventário 
sumário das fotos sob forma de fichário F. 
556, G. 1, 2 e 3. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
za9ao. 

Observa~oes: As restri9oes de acesso 
decorrem do fato de as imagens se encon
trarem em negativo e estarem em 
processamento para pos.itivo. A série Pre
sidente é a única acessível ao público. 

RJl.3. Agricultura 

Histórico: Documenta9ao remetida pela 
Funda9ao Casa de Rui Barbosa ao Arqui
vo Nacional em 1986. Parcela desse con
junto é originalmente procedente da Dele
gacia do Ministério da Agricultura no Río 
de Janeiro. Reúne os seguintes fundos: 
Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicos; Ministério da Agricultu
ra; Ministério da Indústria; Ministério da 
Indústria, Via9ao e Obras Públicas. 

Datas-limite: 1840 a 1934. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 3, 16m 
textuais. 

Conteúdo: Contém relatórios dalnspeto
ria Geral de Terras e Coloniza9ao, avisos 
do Ministério de Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas e troca de ofícios com 
Presidentes de Províncias como AL, AM, 
BA, CE, ES, GO, MG, MT, PA, PE, PI, 
PR, RJ, RN, RS, SC e SP sobre conflitos 
de terras, além de peti9oes para concessao 
e regulariza9ao de terras devolutas. Do
cumentos relevantes sobre política em 
rela9ao as terras das aldeias indígenas, 
disputas sobre terras de aldeias conside
radas como extintas e tentativas dos índi
os para recuperar suas terras. Destaque 
para ofícios do Presidente da Bahía em 
1887 sobre usurpa9ao das terras dos 
Kiriri da aldeia de Mirandela, que envia
ram tres representantes a Corte para rei-
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vindicar suas terras ao Governo Imperial 
e denunciar a persegui9ao dos fazendei
ros; informa9oes sobre o loteamento da 
aldeia de Pedra Branca com cumplicidade 
de autoridades judiciais e policiais e con
duta de Diretores de Índios; relatório so
bre medi9ao de terras na aldeia de Sao 
Louren90 (Niterói) e do Engenheiro Silva 
Coutinho sobre tribos no alto rio Branco 
como resultado de urna expedi9ao realiza
da em 1869 nas Províncias do Amazonas 
e Pará. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991; Rela9ao dos documen
tos identificados do Ministério da Agri
cultura. SPE - 005. 

RJl.4. Alberto do Rego Rangel 

Histórico: Alberto Rangel nasceu em 
Pernambuco em 1871 e faleceu no Rio de 
Janeiro em 1945. Formou-se engenhei~o 
militar ém 1899 e, como Alferes, coman
dou em Niterói urna batería de artilharia 
durante a Revolta da Armada de 1893/94. 
Demitiu-se do Exército em 1900. Bacha
rel em Ciencias, viveu alguns anos na 
Amazonia, onde exerceu cargos de Dire
tor Geral de_ Terras e Coloniza9ao e de 
Secretário Geral do Governo Constantino 
Nery. Tornou-se Auxiliar de Consulado 
(1923) e realizou pesquisas para o Minis
tério de Rela9oes Exteriores nos arquivos 
franceses identificando documentos so
bre o Brasil. Publicou um estudo sobre o 
Arquivo do Ministério dos Negócios Es
trangeiros da Fran~a. Em 1938, entregou 
a Biblioteca Nacional para publica~ao 
nos Anais, o inventário dos documentos 
da Casa Imperial do Brasil no Castelo 
D'Eu, produzindo um repertório rico com 
indica9oes e subsídios para a história do 
período imperial, apesar das ]acunas aí 
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existentes. Foi sócio correspondente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo. Escritor, publicou várias obras de 
ficyao e ensaios. O acervo foi adquirido 
por compra em 1969. 

Datas•limite: 1882 a 1945. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Dimens0es: 2,55m textuais, 
15 fotografias. Sao aproximadamente 
1.600 documentos em 15 caixas. 

Conteúdo: Contém originais de várias 
obras de sua autoría entre as quais 
Cunhambeba, Inferno Verde - Cenas e 
Cenário do Amazonas, Os Bequimoes -
pe9a em quatro atos passados no Mara
nhao entre 1684 e 1685, recriando o con
flito entre os jesuítas e os colonos pelo 
controle da forya de trabalho indígena; 
caderneta coritendo diversas anota96es, 
entre as quais "Palavras Indígenas"; um 
estudo sobre o Brasil dividido em sete 
partes, intitulado "Curso sobre o Brasil", 
com um capítulo dedicado a "Fayanhados 
Bandeirantes" Raposo Tavares e Fernao 
Días País, narrando massacres dos índi
os; impressos e recortes de jornais sobre a 

· pré-história americana, artigo de Heloísa 
Alberto Torres sobre a ceramica mara
joara; pacotilha contendo manuscritos e 
fotos, com a fotografia de um ritual indí
gena: "A Morte de Boiassica"; correspon
dencia do titular com várias personalida
des como Monteiro Lobato e Roquete 
Pinto, incluindo urna foto de um índio 
N ambiquara, de 1912, da excursao 
Roquette Pinto. A documenta~ao em nada 
reflete os trabalhos realizados pelo titular 
em arquivos franceses. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 199.1; Inventário da Se9ao de 
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Arquivos Particulares AP-54; Fichas
Guiados Arquivos Particulares do Arqui
vo Nacional SAP G-1 1982. 

RJl.5. Assembléia Nacional Constitu
inte - Anais 

Histórico: Os Anais da Assembléia 
Constituinte de 1823 foram publicados 
nos Anais do Parlamento do Brasil, nos 
Anais do Congresso Constituinte, em 
1890, e posteriormente dentro dos f\nais 
da Camara dos Deputados, constituindo 
números especiais como Anais da Assem
bléia Nacional Constituinte. Antigo dis
positivo regulamentar determinava que o 
arquivo mantivesse cópias dos trabalhos 
legislativos em seu acervo. 

Datas-limite: 1823 a 1967. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 2,00m 
textuais. 

Conteúdo: Documentos que reproduzem 
os projetos de constitui96es, os debates, 
os pareceres das comissoes técnicas, as 
emendas e demais atividades legislativas. 
Incluí os Anais das Constituintes de 1823, 
1890, 1933-34, 1946 e 1967, abrangendo 
a questao indígena, pensada como pro jeto 
político, desde as repercussoes dos 
"Apontamentos para a civiliza9ao dos 
índios bravos do Império do Brasil", apre
sentado por José Bonifácio nas Cortes 
Portuguesas e em seguida na Constituinte 
de 1823, até as discussoes em 1967. Des
taque para a Constituinte de 1933-34, 
especialmente para as interven9oes e pro-, 
postas de Al varo Maia e Alfredo da Mata 
que, como representantes do Amazonas, 
ressaltam o papel do índio como f or9a de 
trabalho, a extin9ao de tribos e a atuayao 
das missoes salesianas. Também os dis
cursos de Pereira Lima com um balanyo 
das popula96es indígenas nas áreas de 
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fronteira, com estimativas demográficas 
para os anos 1927-28 dos grupos Macuxi, 
Wapixana, Ingarikó, Taurepang, Galibi, 
Karipuna, Waiapi, Pianokotó-Tiriyó, 
Mayongong, Xirianá, Baré, Tukano, Wa
nana e grupos do Javari e Juruá, entre os 
quais, os Kaxinaua, Yaminauae de outras 
áreas como Kadiwéu, Urubu-Kaapor, 
Kaiowá, Kaingang e outros. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991 ;· Fichário Kardex SPO. 

Observa~oes: Ver também conjunto 
RJ 1.11; Camara dos Deputados, Anais. 

RJl.6. Assembléias Legislativas -
Anais 
Histórico: Antigo dispositivo regula
mentar determinava que o Arquivo Naci
onal mantivesse cópia dos Atos Legis
lativos das Assembléias Provinciais e, 
posteriormente, Estaduais. Na se~ao 
Publicacoes Oficiais, o Arquivo Nacional 
possui Anais de Assembléias Legislativas 
de doze Províncias ou Estados: Amazo
nas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Gua-
111abara, Minas Gerais, Pará, Pernam
buco, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Sao Paulo. 

Datas-limite: 1836 a 1971. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 26,00m 
textuais. 

Conteúdo: Contém os Anais das Assem
bléias Legislativas das Províncias e Esta
dos do AM, BA, CE, ES, GB, MG, PA, 
PE, RJ, RS, SC, SP, coma síntese dos 
trabalhos legislativos e a reprodu~ao dos 
projetos, debates, pareceres técnicos e a 
rela~ao de membros das Assembléias. 
Trata-se de urna documenta<;ao relevante, 
considerando-se que até 1834 as leis e 

GutA DE FoNTES PARA A HtsTóRIA INDÍGENA 

decretos propostos pelas províncias ti
nham que ser sancionados pela Assem
bléia Geral Legislativa e pelo Imperador, 
mas com o Ato Adicional de 1834, as 
Assembléias Provinciais adquiriram au
tonomía para legislar sobre a catequese ~ 
civiliza<;ao dos índios. Permite acompa
nhar as propostas das elites locais das 
pr9víncias, o processo de concentra~ao 
em aldeamentos de índios no AM, PA, 
MT, o uso da for~a de trabalho indígena, 
as propostas de organiza~ao administrati
va das aldeias e seus regulamentos, a 
extin~ao de aldeias no CE, PE, RJ, a 
disputa entre leigos e religiosos pelo con
trole das aldeias, as controvérsias sobre o 
direito dos índios sobre a terra, a atua~ao 
dos capuchinhos na pólítica de concentra
<;ao de índios em aldeamentos e o arrenda
mento das terras indígenas a particulares. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO. 

RJl.7. Caiena 
Histórico: Caiena, capital da Guiana -
colonia francesa desde finais do século 
XVII - f oí ocupada em 1808 por Portugal 
como represália as invaso~s napoleó
nicas, o que originou disputas pela sua 
posse até 1817' quando foi restituída a 
Fran~a. Durante os dez anos de ocupa~ao, 
foi administrada por um agente do Gover
no do Reino - um Intendente-Geral -
responsável pela reorganiza~ao adminis
trativa da colonia, quando procurou-se 
redefinir a rela~ao com os povos indíge
nas. A restitui~ao de Caiena a Fran~a foi 
negociada em 1815 no Congresso de Vie
na e formalizada em 1817. Estipulou-se 
os limites entre a Guiana Francesa e o 
Brasil tal como previa o Tratado de 
Utrecht, em 1713. A documenta~ao deu 
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entrada através de recolhimento feito pelo 
Ministério do lmpério em 1854. A cole-
9ao foi montada no Arquivo Nacional. 

Datas-limite: t 792 a 1816. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica. DimensOe.s: O, l 7m 
textuais. Tem um códice (89) e urna caixa 
(1192). 

Conteúdo: Censo demográfico de 
Caiena, mapas estatísticos de exporta9ao 
e importa9ao, rela9ao de propriedades 
incorporadas aos bens da Coroa, corres
pondencia sobre a conquista e administra-
9ao de Caiena e outros documentos pro
duzidos pela Intendencia Geral. O códice 
registra a correspondencia do Ten. Cel. 
Manoel Marques Portugal como General 
José Menezes, contendo instru96es gerais 
sobre povoa96es e aldeias indígenas den
tro do território situado entre o Oiapoque 
e o Araguari e instru96es particulares 
sobre os índios do interior. Fornece dados 
sobre política indigenista, terra e cate
quese. Refere-se a existencia de grupos 
arredios no interior do território, "índios 
selvagens de grandes orelhas", como tam
bém "outra na9ao desconhecida que se 
parecem com os negros fugitivos do 
Suriname". Dá con ta da prisao de índios. 
A caixa contém informa96es sobre as 
tropas de ocupa9ao e o envio de 
Pernambuco de 800 soldados, a maior 
parte deles composta de índios, elogiados 
por serem mais disciplinados que os nao
índios. A maior parte da documenta9ao 
está em frances. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar}, 1991; Rela9ao de códices, 
SPE 001, Antiga Se9ao de Documenta9ao 
Histórica; Rela9ao dos Documentos em 
Caixas, SPE 002; Rela9ao de <loes. pre
parados para o prelo, Vol . 231, Diversos. 
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RJl.8. Camara de Fortaleza 
Histórico: Fundada em 1609 por Martim 
Soares Moreno, Fortaleza passou a exis
tir como comarca independente a partir de 
1723. Elevadaacategoriade vilaem 1725 
e de cidade em 1823, tornou-se sede do 
bispado em 1853. Nao existem dados 
disponíveis sobre o recolhimento do acer
vo ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: J 7 40 a 1827. Tratamento. 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,01 m 
textuais. 

Conteúdo: Cartas régias e provis6es so
bre nomea96es de juízes ordinários, capi
tao-mór da capitanía e de vereadores da 
camarada vi la e depois cidade de Fortale
za, concessao de propinas e sesmarias, 
cobran9a de impostos. O número de docu
mentos que se referem aos índios é muito 
reduzido e as informa96es proporciona
das nao sao detalhadas. Destaca-se no 
conjuntoumdocumentode 1745, onde D. 
Joao V concede permissao e auxilio para 
a cria9ao, na vila de Fortaleza, de um 
hospício de religiosos da Companhia de 
Jesus como objetivo de ser útil aos mora
dores da vila e, ao mesmo tempo, colabo
rar na conserva9ao das aldeias dos índios, 
enfatizando a necessidade de continuar a 
catequese e de man ter os índios aldeados. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar) 1991; Rela9ao de códices, 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

Observa~oes: O Fundo tem um único 
livro, códice 1116, em estado precário de 
conserva9ao. Existe outro fundo, denomi
nado "Camara de Aquirás'', cobrindo o 
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período 1700-1728, contendo pouca in
forma<;;ao sobre índios. 

RJl.9. Camara de Mecejana 
Histórico: Mecejana, distrito da Co
marca de Fortaleza, está situada na mar
gem oriental da grande Lag~a de 
Mecejana, distante 12 km da cap1t.al do 
Ceará. Era urna aldeia que aglutinava 
índios Paupina e Parná-Mirim. Com a 
nova política formulada por Pombal para 
o Brasil no Governo de D. José I, aantiga ' . 
aldeia Paupina f oi transformada em vil a 
por. Carta Régia de 14 de. sete~b~o de 
1758. Nao existem dados d1spon1ve1s so
bre o recolhimento do acervo do Arquivo 
Nacional. 

Datas-limite: 1759 a 1827. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,05m 
textuais. Apenas um único códice. 

Conteúdo: Registro das Ordens Régias e 
da Iegisla<;;ao referente a cria<;;ao da aldeia 
em Vila de Paupina (Mecejana), contendo 
informa<;;oes sobre a situa9ao dos índios, a 
a~ao dos missionários, a administra<;;ao 
dos sacramentos e o govemo civil das 
aldeias; reprodu~ao do Alvará de 19 No
vembro de 1647 estabelecendo que "aos 
índios é permitido trabalhar para quem 
quizerem e melhor os pagar" e da Lei de 
1 O de Dezembro de 1611, mandando li
bertar índios escravizados nas terras de 
J aguaribe; cópia da Lei de 6 de junho de 
1755 sobre a restitui9ao da liberdade dos 
índios do Pará e Maranhao e do regula
mento de 3 de maio de 1757, norma
tizando o Diretório e as povoa<;;oes indíge
nas do Pará e Maranhao, assinado por 
Mendon9a Furtado; cópia do Alvará delº 
de abril de 1780 determinando que os 
índios nao podem ser destituídos de suas 
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terras nem transferidos para o u tras terras 
contra sua vontade. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 ( versao 
preliminar) 1991; Rela~ao de códices, 
SPE-001, Antiga Se~ao de Documenta-

~ªº Histórica. 
Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

RJl.10. Camara de Sao Luís 
Histórico: Fundada em 1612 pelos fran
ceses na ilha banhada pelas baías de Sao 
Marcos e Sao José, Sao Luís foi sede do 
governo do Maranhao e Grao-Pará. Nao 
existem dados disponíveis sobre o reco
lhimento <leste acervo ao Arquivo Nacio
nal. 

Datas-limite: 1732 a 1752. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 0,90m 
textuais. 

Conteúdo: Registros de datas de terras, 
entre outros, a missionários jesuítas, den
tro dos limites da cidade, exceto as terras 
da "Ilha Grande de Joannes" (Ilha do 
Marajó) concedida em 1748 ao Barao do 
mesmo título, com dados sobre a escra
viza9ao de índios; cartas régias e peti<;;oes 
aos oficiais das camaras; provisoes, 
editais e pregoes do Senado da Camara; 
bandos do Comandante da Capitanía e do 
Govemador do Estado; senten9as de 
juízes; informa~oes sobre apropria~ao de 
terras indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de códices, 
SPE-001, Antiga Se~ao de Documenta-

~ªº Histórica. 
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RJl.'11. Camara dos Deputados -
Anais 
Histórico: A Camara dos Deputados edi
ta seus anais desde 1826, inicialmente sob 
a denomina9ao de Anais do Parlamento 
Brasileiro. A publica9ao é regular, ainda 
que apresen te algumas lacunas. Em 18:?' 
foi editado como Anais da Assembleia 
Constituinte e a partir de 1891 como 
Anais da Camara dos Deputados. A pu
blica9ao dos Anais é regular e a cole9ao 
está quase completa. 

Datas-limite: 1826 a 1986. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 80,00m 
textuais. 

Conteúdo: Anais que retratam a ativida
de legislativa, com projetos de leis, deba
tes, pareceres de comissoes técnicas, rela-
9ao de deputados que integram a 
institui9ao, sumários de matérias, etc. 
Destaque para a primeira fase publicada 
sob a denomina9ao de Anais do Parla
mento Brasileiro, onde podem ser encon
trados, entre outros, projetos de abertura 
de estradas em áreas indígenas, a memó
ria sobre a civiliza9ao e aldeamento dos 
índios do Pará e rio Negro oferecida pelos 
deputados Seixas e Nabuco e o registr~ 
das atividades da "Comissao de Co!on1-
za9ao, Catequese e Civiliza9ao dos Indi
os" iniciadas como debate sobre os apon
ta~entos oferecidos por José Bonifácio. 
Constituem fontes básicas para acompa
nhar a elabora9ao das políticas indige
nistas no período do Império e da Repúbli
ca através nao apenas dos projetos e das 
interven96es dos deputados, mas também 
dos silencios e omissoes. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991; Fichário Kardex SPO; 
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Índice onomástico dos Anais da Camara 
dos Deputados, 1826-1889, 15 volumes. 

Observa~0es: Ver tambem o conjunto 
RJl.5, Assembléia Nacional Constituinte 
-Anais. 

RJl.12. Casa dos Contos 
Histórico: A Real Junta Administrativa 
de Minera9ao e Moedagem, criada em 
1803 nas Minas Gerais, passou a ser o 
órgao encarregado de centralizar a admi
nistra9ao da minera9ao. Ocupou um solar 
em Ouro Preto que ficou conhecido como 
a Casa dos Con tos ou Casa da Fundi9ao, 
isto é, a reparti9ao onde .os moradores 
entregavam o ouro colhido para ser pesa
do, fundido eml>arras, carimbado, conta
do e descontados os quintos devidos a 
Fazenda Pública. A Real Junta é sucesso
ra de órgaos como a Provedoria de Minas 
(final do séc. XVI e início do XVII) subor
dinada diretamente a metrópole e denomi
nada a partir de 1702 de Superintendencia 
das Minas, com poder para deliberar so
bre questoes judiciais. Tal órgao foi subs
tituído em 1736 pelas Intendencias do 
Ouro subordinadas em 1751 a Intenden
cia Geral do Ouro, transformadas em 
1803 em Juntas de Minera9ao dependen
tes da Real Junta. A documenta9ao deu 
entrada em 1912, 1922, 1923, através de 
recolhimentos feítos pela Biblioteca Na
cional, trazida ao Rio de Janeiro em virtu
de de entendimentos entre os Ministros da 
Justiyae da Fazenda. Também faz parte.a 
doa9ao da Associa9ao Cultural do Arqu1-
vo Nacional, feíta em 1988. 
Datas-limite: Início do século XVIII ao 
XIX. Tratamento técnico: organizado 
parcialmente. Organiza~ao: Os livros 
esta.o organizados toponimicamente, sem 

A • obedecer, no entanto a urna sequenc1a 
numérica. Os avulsos nao apresentam 
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organiza~ao. Dimensoes: 134,00m tex
tuais. 

Conteúdo: Rela~oes circunstanciadas de 
indivíduos, incluindo escravos e agrega
dos, existentes em 1804 em distritos da 
Freguesia de Congonhas do Campo e 
Mariana; lista geral dos trabalhadores da 
conquista dos índios Coroado (1788-89); 
constitui~ao das tropas que combateram 
os Botocudo ( 1796-98); conquista dos 
Arrepiados (1781-83), incluindo abertu
ra de estrada; 1 istas com des pesas 
efetuadas na conquista do Vale do rio 
Doce, com pagamento de soldados, 
fardamento, generos e medicamentos en
viados para a conquista dos "Índios do 
Cuieté" (1_767-89); campanha de expul
sao dos "Indios de Casca" da margem 
direita dorio Doce ( 1726); pagamento de 
congruas ao capela.o responsável pela 
conquista e catequiza~ao dos Arrepiados 
e ao vigário dos índios do Cuieté, Domin
gos da SiJvaXavier, irmao de Tiradentes; 
compra de rodas de fiar para uso de 
mulheres índias na Vila do Pomba e Pei
xe; diligencias nos sertoes do Macacu; 
documentos diversos com despesas para 
manuten~ao de aldeia indígena em Cu ieté; 
compra de f azenda para fardamento dos 
índios e pagamento a alfaiates. 

Instrumentos de pesquisa: "Inventário 
dos documentos avuJsos", Publicaroes 
do Arquivo Nacional, Vol. 58; Índices 
soba forma de fichário (toponímico, ono
mástico e temático) - F. 72.8/1 O; Guia de 
Fundos do Arquivo Nacional, Vol. I (ver
sao preliminar) 1991. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 
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Observa~oes: Devido a mudan~as, reali
zadas durante microfilmagem, a localiza
~ªº de muitos documentos fica dificulta
da. 

RJl.13. Casa Real e Imperial- Mordo
mia-Mor 

Histórico: O Governo e Superintenden- ' 
cia da Casa Real era exercido pelo 
Mordomo-Mor, a quem estavam subordi
nados todos os oficiais. A Mordomia
Mor, implantada no Brasil coma transfe
rencia da Corte em 1808 era admi
nistrativamente autónoma da estrutura 
ministerial vigente. Até 1823 o cargo era 
concedido cumulativamente ao Ministro 
do Reino. Pela Lei de 23/08/1821, a Mor
domia-Mor perdeu parte de sua autono
mía e algumas de suas atividades passa
ram a ligar-se burocraticamente a Secre
taria de Estado dos Negócios do Reino, 
depois do Império. De 1823 a 1843 o 
ofício esteve individualizado, exercido 
pelo Marques de Sao Joao do Palma. O 
Decreto nº 545 de 23/12/1847 ampliou a 
dependencia do Mordomo-Mor ao Minis
tério do Império. A documenta~ao deu 
entrada através de recolhimentos efetu
ados pelo Ministério do Império em anos 
sucessivos a partir de 1843 até 1886; 
através de compra a D. Pedro de Orleans 
e Bragan~a em 1969 e por permuta como 
Museu Imperial em 1971. Incluí docu
mentos oriundos da Mordomia da Casa 
Imperial e da Mordomia-Mor da Casa 
Real e da Casa Imperial. 

Datas-limite: 1750 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: temática, por tipo/espécie docu
mental. Os documentos avulsos estao or
ganizados por séries temáticas e os 
encadernados por espécie. Dimensoes: 
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49,17m textuais. Sao 56 caixas e 130 
volumes organizados em 30 códices. 

Conteúdo: Informa9oes acerca do ma
nuscrito escrito no Presídio de Coimbra 
no ano de 1795 por Francisco Rodrigues 
do Prado, urna narrativa em 59 páginas 
sobre os índios Cavaleiros ou da Na9ao 
Guaicuru, of erecido a Sociedad e de Geo
grafia de Lisboa; correspondencia da 
Mordomia da Casa Imperial com as lega-
9oes do Brasil no exterior e comas provín
cias, destacando-se a mantida com 
Tenreiro Áranha, Presidente do Amazo
nas que enviou artesanato de palha fabri
cado pelos índios da regiao e a mantida 
com Antonio Botaf ogo, da Província de 
Mato Grosso, que também ofereceu ao 
Imperador armas, enfeites e objetos de 
ceramica dos índios de Mato Grosso; 
relatório da Inspetoria Geral das Terras e 
Coloniza9ao ao Conselheiro Sinimbú, 
Presidente do Conselho de Ministros 
(1878); tombodas terrasdaantigaCama
ra Municipal do Rio de Janeiro com urna 
planta anexa; registro de,recebimento do 
livro de José Toríbio de Medina, Los 
aborígenes de Chile, enviado ao Impera
dor pelo encarregado de negócios do Bra
sil no Chile; normas para o aforamento de 
terras da aldeia Sao Louren90. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar) 1991; Rela9ao de Códices 
SPE 00 l - Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; Rela9ao da Antiga Se9ao 
Histórica, Documentos em Caixas - SPE 
002; Inventário Analítico de Documentos 
em Caixas da Casa Imperial SPE 027 e 
027 A; Inventário de Documentos da Casa 
Imperial: Lega9ao e Consulados SPE 
029; Inventário onomástico sob forma de 
fichário; Inventário Cronológico dos de
cretos da Casa Real e Imperial, SPE 030; 
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"Catálogo dos Ii vros da Se9ao Histórica'', 
Publicafoes do Arquivo Nacional, Vol. 
13; "Inventário de Documentos do Códice 
1", Publicafoes do Arquivo Nacional, 
Vols. 39 e 82; SPE 040 - Casa Imperial: 
Documentos Permutados coma Bibliote
ca Nacional. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado, nos Rolos nº 
017 .O. 78 e 030.0. 78, corresponden tes aos 
códices 559 e 915, relativos a terras e 
coloniza9ao. 

Observa~oes: Informa9oes sobre o histó
rico do acervo podem ser obtidas nos 
trabalhos de Guilherme Auler, especial
mente "Os Bolsistas do Imperador", Tri
buna de Petrópolis, 1956. 

RJl.14. Chancelaria-Mor 

Histórico: O Alvará de 22/04/1808 criou 
o Tribunal da Mesa do Desembargo do 
Pa90, Mesa da Consciencia e Ordens e o 
ofício de Chanceler-Mor do Estado Bra
sil, que tinha como atribui9oes a elabora-
9ao, autentica9ao, expedi9ao e registro 
dos diplomas régios. ALei de04/12/1830 
extinguiu a Chancelaria-Mor do Império. 
A documenta9ao deu entrada atra vés de 
recolhimento feito pelo Ministério do Im
pério em 1851, 1856, 1861, 1865 e pelo 
Ministério da Justi9a e Negócios Interio
res em 1944. 

Datas-limite: 1808 a 1840. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Parte da documenta-
9ao está organizada em ordem cronológi
ca e parte pelo JocaJ de chegada. Em 
ambas se apresenta a ordem alfabética. 
Dímensoes: 1, 72m textuais. Sao 2 caixas 
e 34 volumes organizados em 14 códices. 

Conteúdo: A visos aos Ministérios dos 
Negócios do Brasil, do Reino, do Império 
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e Estrangeiros; registros de leis, cartas, 
alvarás, decretos, provis6es, ofícios, por
tarías e cartas de sesmarias; ordem de D. ,, 
Joao VI ao Juiz Conservador dos Indios 
da aldeia de Sao Lourenc;o para que se 
fac;a a medic;ao, demarcac;ao e tombo das 
terras dos mesmos índios, com assistencia 
do procurador dos índios e uso de escritu
ras e testemunhos orais de pessoas antigas 
( 1818); Al vará de 1811, determinando 
construc;ao de urna vila no centro da Ilha 
de Marajó (Joannes) e a criac;ao do cargo ,, 
de J uiz de Forado Cível, Crime e Orfaos, 
com jurisdic;ao nas aldeias dos índios es
tabelecidos na costada ilha(181 l); provi
dencias para facilitar a comunicac;ao e 
comércio entre as capitanías de Goiás e 
Pará através dos ríos Tocantins e Amazo
nas, explicitando as obras materiais ne
cessárias e a repressao aos grupos indíge
nas da área, responsáveis por "depre
dac;6es e por insultos a populac;ao 
branca"; proposta para que "as bes tas e 
os índios se ocupem da agricultura todo o 
ano"; nomeac;ao de juízes de órfiios no Rio 
de Janeiro, Río Grande do Sul e Goiás. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar) 1991; Relac;ao de códices, 
SPE-001, Antiga Sec;ao de Documenta
c;ao Histórica; Relac;ao de Documentos 
em Caixas, SPE-002, Antiga SDH. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJl.15. Comissao Especial da Faixa de 
Fronteiras 
Histórico: A Comissao Especial foi cria
da pelo Decreto-Leí nº 1164 de 18/03/ 
1939 ficando diretamente subordinada ao 
Presidente da República. Tinha sua sede 
junto a Secretaria do Conselho de Segu
ranc;a Nacional. Seu regimento interno foi 
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aprovado pelo Decreto nº 4265 de 20/06/ 
1939, tendo como finalidade proceder a 
revisao das concess6es de terras até en tao 
feítas pelos governos estaduais ou muni
cipais na faixa ao longo da fronteira do 
território nacional, num raio de 150 km de 
extensao. A documentac;ao deu entrada 
através de recolhimentos efetuados pelo 
próprio órgao em 1963, 1967 e 1969. 
Criada como nome de Comissao Especial 
de Revisao das Concess6es de Terras na 
Faixa de Fronteira, foi extinta pela Lei 
6559 de 18/09/1978. 

Datas-limite: 1940 a 1962. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Está orga
nizado em 10 séries temáticas. Dimen
soes: 40,45m textuais. Sao 255 latas. 

Conteúdo: Correspondencia geral sobre 
concessoes de terras na faixa de fronteira; 
requerimentos de pessoas físicas e jurídi
cas para a criac;ao de negócios e pesquisa 
de minérios na área; consultas, ofícios e 
requerimentos dos governos territoriais 
ou estaduais do AP, AM, MT, PA, PR, 
RS, RO, RR, AC e SC; cartogramas e 
mapas elaborados pelo IBGE sobre área 
de fronteira, com questionários respondi
dos por diferentes municípios, contendo 
dados físicos, económicos e sociais; ope
rac;6es sobre terras particulares e públi
cas: aforamento, concessao, ocupac;ao, 
regularizac;ao e título definitivo. Apesar 
de diferentes grupos indígenas ocuparem 
grandes extens6es da área em questao, 
existe urna omissao na documentac;ao ofi
cial sobre as tribos presentes. Quase nada 
é explicitado. Existe urna proposta de 
explorac;ao do alto Xingu, descendo pelo 
rio Araguaia, que nao foi aprovada e 
carece de importancia. O seu autor ba
seou-se no conhecimento dos "costumes e 
curiosidades dos nossos silvícolas". O 
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acervo é interessante pelas informa~oes 
que contero sobre a ocupa9ao da faixa de 
fronteira, mas parco nos dados sobre os 
grupos indígenas que aí habitavam. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar) 1991; Inventário Sumário. 
SPE-008. 

RJl.16. Confedera~ao do Equador 

Histórico: Confedera~ao do Equador foi 
a denomina9ao dada pelos revolucionári
os pemambucanos de 1824 a Uniao das 
Províncias do Nordeste, retomando as 
idéias da Revolu9ao de 1817. Manoel de 
Carvalho Paes de Andrade proclamou a 
Confedera9ao do Equador por causa da 
dissolu9ao violenta da constituinte, con
clamando as demais províncias a se coli
garem e a se constituirem em repúblicas. 
Recebeu adesoes no Ceará e na Paraíba, 
porém o movimento fracassou. Reprimi
do pelo Brigadeiro Francisco de Lima e 
Silva, doze pessoas foram condenadas a 
morte e executadas. Sobre a entrada da 
documenta9ao no Arquivo Nacional, nao 
existem dados disponíveis. 

Datas-limite: 1817 a 1825 . Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Organizado por critério geográfi
co. Dimensoes: 0,68m textuais. Sao qua
tro volumes de um códices e urna caixa. 

Conteúdo: Correspondencia das provín
cias de Pernambuco e Paraíba, do Minis
tério do Império, do Brigadeiro General 
Francisco de Lima e Silva com a Corte e 
com várias autoridades; ofícios, ordens 
do dia, proclama9oes, mapas das f or9as 
do exército, rela9ao de presos, panfletos 
contra o Governo Real, lista de recrutas 
vindos do Ceará: participa9ao dos índios 
de Jacuípe contra os rebeldes do interior, 
nas batalhas travadas nos Engenhos Ca-
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marao e Ilhetas; relatos de guerra ao Pre
sidente da Província de Pernambuco, nar
rando o desempenho de 40 índios e 100 
milicianos brancos e pretos; descri9ao das 
vilas da Paraíba que tomaram parte na 
revolu9ao, entre as quais, Vila Pilar do 
Taypu, habitada por índios Kariri, 
Montemor e J acóca, ambas habitadas 
também por índios, senda recrutados des
sa última algumas dezenas de índios pelas 
tropas legalistas; histórico das rela9oes 
da Paraíba e Pernambuco desde 1585, 
quando foi feíto um acordo de paz comos 
Tabajaras; participa9ao de milícia de ín
dios em emboscada contra comboio que 
trazia mantimentos aos rebeldes. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar) 1991; Rela9ao de códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; A Parahyba na Confede
rarao do Equador- PH 23; Preiüdentes 
de Pernambuco - Correspondencia com o 
Ministério do Império. PH-22; Rela9ao 
dos Documentos em Caixas SPE-002, 
Antiga SDH. Publicaroes do Arquivo 
Nacional, PH-25. 

RJl.17. Conselho de Estado 

Histórico: O Conselho de Estado Portu
gues instalou-se no Brasil em 1808, com 
a chegada de D.Joao VI. O Conselho de 
Estado no Brasil foi criado em 16/02/ 
1822 e mantido pela Constitui9ao de 
1824, após haver sido extinto um ano 
antes pela Assembléia Geral Constitu'in
te. Suprimido pelo Ato Adicional de 12/ 
08/1834, foi recriado em 1841, exercendo 
suas fun9oes até l 88Q. Presidido pelo 
Imperador e formado por 12 membros 
ordinários, além dos Ministros de Estado, 
cabía ao Conselho opinar, na ocasiao em 
que o Imperador atuava como poder mo-
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derador, sobre os negócios do Império, 
declara96es de guerra, ajustes de paz, 
abuso de poder eclesiástico, regulamen
tos para execu<yao de leis e conflitos de 
jurisdi9ao entre autoridades administrati
vas e judiciárias. A documenta9ao sobre 
índios se refere fundamentahnente a este 
último ítem. Deu entrada no Arquivo 
Nacional através de recolhimento da Ti
pografia Nacional em 1874, por recolhi
mento do Ministério do Império nos anos 
de 1892, 1901, 1912, 1913, 1915e 1944, 
e pela Secretaria do Estado dos Negócios 
da Guerra em 1879, 1880, 1881 e 1890. 

Datas-limite: 1822 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Está organizado por códices 
em fun9ao da origem dos documentos e 
por caixas, subdivididos em várias se-
96es. Dimens0es: 35,59m textuais. Sao 
172 volumes organizados em 42 códices e 
102 caixas. 

Conteúdo: Contém a correspondencia 
dos Ministros e de diversas autoridades 
com o Conselho de Estado, registros de 
pareceres da Se9ao do Conselho, con su I
tas sobre temas diversos, atas e ordens 
Imperiais. Nos códices encontram-se au
tos sobre comércio e navega9ao em vários 
rios como o Amazonas, o Tocantins, o 
Madeira, entre outros, e sua navega9ao 
comercial por na96es amigas, bem como 
questoes relativas a Igreja e seu papel 
missionário. Nas caixas, na Se9ao Negó
cios do Império, existe importante docu-, 
menta9ao sobre a Diretoria de Indios, com 
pareceres sobre a administra9ao de aldei
as e sobre as atribui96es de seus diretores. 
Também há. pareceres sobre os conflitos 
pela terra, envolvendo disputas entre índi
os e diferentes camaras municipais em 
todo o país, notadamente nas províncias 
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do Ceará, Maranhao e Rio de Janeiro. Em 
diferentes ocasioes, o Conselho opina so
bre a validade legal das doa9oes de terras 
indígenas efetuadas pelas camaras muni
cipais e emite pareceres sobre o destino 
que devem ter as terras de uso das aldeias 
em várias províncias. O conjunto oferece 
importantes elementos sobre a política 
indigenista do período. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao dos códices. 
SPE 00 t - Antiga Sec;ao de Documenta-
9ao Histórica; Inventário sob forma de 
fichário 74, (}. 5678; Rela9ao dos Docu
rnentos en1 Caixas SPE-002, Antiga 
SDH; Publicaroes do Arquivo Nacional, 
PH-47. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfihnado, nos Rolos 
016.0.74aO16.2.74; 027 .0.79; 028.0.79. 

RJl.18. Conselho de Fazenda 

Histórico: Criado em Po11ugal em 1591, 
foi estruturado como fim de centralizar as 

' 
disposi96es sobre a Administra9ao dos 
Rendimentos da Real Fazenda Portugue
sa. Criado no Brasil no século XVII como 
órgao deliberativo dos contratos da Fa
zenda, foi extinto em 1769 devido a trans
forma9ao das Provedorias em Juntas de 
Fazenda encarregadas das Rendas Régi
as. O Alvará com for9a de Leí de 28/06/ 
1808, que estabeleceu o Real Erário, re
criou o Conselho de Fazenda com as 
prerrogativas do existente em Lisboa. 
Competia-lhe tudo quanto dizia respeito 
aos negócios da Fazenda no Estado do 
Brasil e Colonias Ultramarinas. O Conse
lho foi extinto pela Lei de 04/10/1831. A 
documenta9ao deu entrada através de re
colhimentos efetuados pela Secretária de 
Estado dos Negócios do Império em 1860, 
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1864 e 1865, pela Tipografia Nacional 
em 1874 e pela Tesouraria Nacional em 
1891. Trata-se de urna cole~ao .formada 
no Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1792 a 1843. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organí
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Os códices estao or
ganizados parte tematicamente, parte 
segundo a espécie documental. Os docu
mentos em caixa estao dispostos cronolo
gicamente. Dimensoes: 2,24m textuais. 
Urna caixa ·e 19 códices organizados em 
48 volumes. 

Conteúdo: Registros importantes dos 
gastos realizados pela Real Erário no 
início do século XIX coma guerra ofensi
va e a es~raviza9ao dos Botocudo, a ofen
siva final contra 'os Pimenteiras e a "paz" 
celebrada comos Timbira; avisos do Pre
sidente do Real Erário ao Tesoureiro
Mor, acionado pela Secretaria de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
para que providenciasse subsistencia de 
índios e índias Botocudo vindos para a 
corte, de MG e do ES; avisos para paga
mento a militares responsáveis por Boto
cudo que lhes foram confiados; pagamen
to das des pesas das bandeiras contra . os 
Pimenteira do Piauí; registro da expansao 
da frente pastoril no sul do Maranhao 
atingindo os Timbira Orientais, com pa
gamento de despesas para redu9ao dos 
índios denominados Canelas Finas·, Gavi
óes e Pedra-na-Bocae a sujei9ao de mais 
de mil índios de Pastos Bons; atra9ao dos 
Canela para Caxias; diferentes avisos 
para que se efe tu as se com urgencia o 
pagamento dos vencimentos dos índios 
que trabalhavam no Arsenal Real do 
Ex~rcito, com discrimina9ao das quantias 
e a justificativa de evitar que os índios· 
abandonem o trabalho. 

187 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; ReJac;ao de Documentos 
em Caixas SPE-002, Antiga SDH; Rela-
9ao de documentos preparados para o 
prelo, Vol. 119. 

/ 

RJl.19. Correio da Manha 

Histórico: O jornal Correio da Manha . ' 
cnado em 1901 e extinto etn 1974, fazia 
parte da grande imprensa carioca, com 
circula9ao diária e úma linha editorial 
inspirada na do u trina liberal. A documen
ta9ao foi <loada em 1982 por Fernando 
Gasparian, que a adquiriu através de lei
lao em 197 5. O acervo <loado representa 
as fases de apogeu e decadencia do jornal 
e cobre o período de administra9ao de tres 
diretores: Paulo Bittencourt, Niomar 
Moni~ Sodré Bittencourt e Maurício 
Nunes de Alencar. Contém recortes de 
jornais e manuscritos referentes a matéri
as jomalísticas sobre os temas que com
poem o cotidiano de um órgao diário de 
imprensa. Os registros visuais sao consti
tuídos por amplia96es fotográficas de 
vários formatos, negativos, charges e de
senhos originais. Retratam cenas da vida 

·nacional e internacional, resultado das 
coberturas jornalísticas diárias e estao 
agrupados em dossies temáticos ou ono
másticos. 

Datas-limite: 1930 a 1974. Tratamento 
. técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: A documenta9áo está organiza
da por tema, em ordem alfabética e de 
acordo com a procedencia. Dimensoes: 
103,02m textuais, 430.000 ,fotografías, 
370. 000 negativos fotográficos. 

Conteúdo: Contém registros impressos e 
sobretudo fotográficos que documentam 
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a a9ao dos órgaos oficiais - SPI e FUNAI 
especialmente - na execu9ao da política 
indigenista nas áreas de educa9ao, saúde 
e terras, as a9oes das Unidades Sanitárias 
Aéreas (SUSA), o trabalho missionário 
de diferen~es igrejas, as rela9oes dos gru
pos indígenas com a sociedade nacional, 
as visitas de líderes indígenas a diferentes 
capitais brasileiras e reportagens com fo
tos sobre aspectos da organiza~ao social e 
política de vários grupos, além de dados 
sobre a situa~ao de mu itas aldeias, sobre
tudonoperíodode 1950a 1970. Destaque 
para a última foto do cacique Xavante 
Urubueman dois dias antes de ser assassi
nado, de índios Xikrin mortos pela varío) a 
transmitida por castanheiros e de confli
tos de terras com os Guaicuru, Mekron
tire e Krain-Akore; nove fotos dos primei
ros contatos dos Xavante com os 
salesianos; imagens e texto sobre a arte 
plumária do Xingu, notadamente da pro
duzida por Kamayurá, Jurunae Kayabi, e 
docemitérioindígenadescobertoem 1959 
em Campos; fotos de professora e alunas 
na aldeia Karajá de Santa Isabel com 
críticas a "Opera9ao Bananal". 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Listagem de assunto 
dos dossies fotográficos do Correio da 
Manhii; Listagem onomástica dos dossies 
fotográficos do Correio da Manhii; 
Listagem de assunto-apendice 1. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
za9ao. 

RJl.20. Decretos do Executivo - Perí- · 
ocio Imperial 

Histórico: Com a transferencia da Corte 
Portuguesa para o Brasil, ampliam-se os 
atos destinados a regulamentar e discipli
nar a sociedade brasileira. O soberano era 

GUIA DE F ONTES PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 

o único e exclusivo legislador e a única 
fonte do direito, pois qualquer eficácia foi 
negada as delibera9oes das Cortes Portu
guesas de 1821, com exce9ao daquelas 
que continuaram em vigor, enquanto nao 
se organizasse o. novo código ou nao fos
sem especialmente alteradas (Decreto de 
20/10/1823). A legisla9ao portuguesa só 
foi revogada efetivamente, quando da 
promulga9ao do Código Civil em 1917. 
Datas-limite: 1808 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Cada série 
obedece a ordem cronológica e a 
sequencia numérica do ato. Dimens0es: 
12,00m textuais. 
Conteúdo: Diferentes decretos que per
mitem acompanhar, no plano da legisla-
9ao, as diretrizes gerais da política indige
nista do Império e estabelecer a sua 
rela9ao com a política de terras. As pro
postas de catequese e civiliza9ao dos índi
os, o papel que o estado pretende atribuir 
aos missionários, as fun~oes dos juízes de 
órfiios, a cria9ao do sistema de Diretoria , 
dos Indios, sua regulamenta9ao e extin-
9ao; a concentra9ao e o confinamento dos 
índios em aldeias, as transferencias de um 
território a outro, a concessao de sesmari
as as aldeias, com a permissao para que 
fossem aforadas ou arrendadas; as atri
bui95es das camaras municipais neste 
processo. Destaque para o decreto sobre 
aldeamento dos Botocudo no ES (1824), 
sobre as regras de distribui9ao dos capu
chinhos pelas províncias ( 1844 ), o Decre
to nº 426 de 24/0711845 que contém o 
"Regulamento acerca das missoes de 
catequese e civiliza9ao dos índios", o 
Decreto de 03/06/ 183 3 que encarrega aos 
juízes de órfaos dos municípios a admi
nistra~ao dos bens pertencentes aos índi-, 
os, o que extingue a Diretoria de Indios em 
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Sergipe (1S53) e o Decreto 1318 de 30/ 
O 1/1854 que regulamenta a Lei das Ter
ras de 1850, cedendo aos índios o usufru
to das suas terras. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de fichário, F. 117, G. 2 a 4; Rela9ao 
Cronológica; Manuela Carneiro da Cu
nha, org., Legisla~ii.o indigenista no sé
culo XIX, Sao .Paulo, Edusp, 1992. 

RJl.21. Decretos do Executivo - Perí
odo Republicano 
Histórico: Os Decretos do Período Repu
blicano abrangem fundamentalmente os 
seguintes temas: explora9ao de minérios, 
abertura de estradas de ferro, extin9ao e 
cria9ao be c~gos públicos, privatiza9ao 
de empresas,. aesapropria9ao de imóveis, 
subven9oes a ·en.tidades assistenciais e 
culturais, constru~ao de rodovias, apro
vayao de regulame~tos e regimentos de 
entidades públicas, reconhecimeJ!to e au
torizayao de funcionamento de cursos 
uni versitários, concessoes a companhias 
de rádiodifusao. 
Datas-limite: 1889 a 1959. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica.· Dimensoes: 62, 1 Om 
textuais. 
Conteúdo: Decretos através dos quais 
pod~mos obter elementos da política indi
genista e da a9ao do estado nacional com 
a criayao de órgaos para coordenar a 
relayao com os povos indígenas, a 
estrutura9ao e regulamentayao·de tais ór
gaos, a cria~ao de reservas e parques 
nacionais, a preocupayao geopolíticacom 
as fronteiras nacionais, a demarcayao das 
terras indígenas e a explorayao de recur".' 
sos minerais aí existentes. Destacam-se o 
Decreto 8072 de 20/06/1910 que cría o 
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Serviyo de Prote~ao aos Índios e Locali
zayao de Trabalhadores Nacionais e 
aprova o respectivo regulamento; outros 
sucessivos decretos que transferem o SPI 
do Ministério do Trabalho, lndústria e 
Comércio para o da G.uerra, depois para o 
Ministério da Agricultura e modificam o 
seu regimento; decreto que aprova os es
tatutos da FUNAI, e outros que alteram e 
modificam esses estatutos; decretos rela
cionados a criayao do Parque Nacional do 
Xingu, das reservas indígenas Waimiri
Atroari, Parakana, Kararao, Parabubure 
e outras, e que dispoe sobre o processo de 
demarcayao das terras indígenas, além de 
decretos que regulam a pesquisa e explo
ra9ao de recursos minerais em terras indí
genas. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma , 
de fichário; Listagem cronológica; Indice 
de decretos executivos, F-117, ~-01. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 
Observa~0es: Ver também conjunto 
RJl .24 (Diário Oficial). 

RJl.22. Decretos Legislativos 
Histórico: Com ·a Constitui9ao de 1824, 
deixaram de ser editadas as cartas de leis 
e os c:tlvarás com forya de lei. A partir de 
1826, os atos editados aparecem denomi
nados como Decretos e Leis. A Coleyao 
de Leis do Brasil passou, no mesmo ano, 
a ser separada em atos do Poder 
Legislativo e atos do Poder Executivo, 
sendo ambos numerados a partir de 1833. 
Datas-limite: 1826 a 1935. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica. Dimens0es: 8,lOm 
textuais. 
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Conteúdo: Cabe destacar fundamental
mente tres decretos sancionados e manda- -
dos executar pelo Imperador: a autoriza-
9ao de des pesas em cada urna das vi' as de 
Itapetininga, Faxina, Castro e Guarapu
ava a fim de estabelecer algum genero de 
comércio comos índios (07/12/1830); o 
Decreto de 18/06/ 1833 estabelecendo que 
ficam isentos de pagar dízimos e demais 
tributos por tempo de 20 anos os cidadaos 
e os índios Apiaká que se estabelecerem 
no aldeamento de Salto 'Augusto entre a 
Província do Pará e a de Mato Grosso; e 
a Lei de 27 /10/1831 que revoga as Cartas 
Régias de 05/l l/1808 na parte em que 

. mandou declarar guerra aos índios da 
Província de Sao Paulo e determinou que 
os prisioneiros fossem abrigados a servir 
por 15 anos, bem como as de 13/05/1808 
e 02/12/1808 na parte em que autorizam 
na Província de Minas Gerais a mesma 
guerra e servidao dos índios prisioneiros. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do 'Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de fichário, F- 119; Manuela Carneiro da 
Cunha, org., Legisla~ao indigenista no 
século XIX, Sao Paulo, Edusp, 1992. 

RJl.23. Decretos Sem Número 
Histórico: A documenta9ao deu entrada 
através de recolhimento efetuado pelo 
Ministério da Justi9a em 1940. Contém
decretos referentes ao Ministério dos Ne
gócios do Império, da Justi9a, da Guerra, 
ao Conselho de Estado, a Faculdade de 
Direito de Sao Paulo, ao Corpo Diplomá
tico a Academia de Belas Artes, a insti-, 
tui96es culturais, Províncias e ao Arsenal 
de Guerra sobre nomea96es, aposentado
rias, pens6es, comuta9ao e perdao de pe
nas, patentes e marcas, higiene e saúde 
pública. 
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·natas-limite: 1808 a 193 8. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: 15,30m textuais. 

Conteúdo: Os decretos sem número liga
dos a temática indígena sao poucos e se 
limitam a nomear, demitir, exonerar ou 
aposentar funcionários do Ministério dos 
Negócios do Império e do Ministério da 
Agricultura. Os decretos de 1825 e 1827 
concedem diárias a religiosos missionári
os da Ordem dos Barbadinhos Italianos, 
enquanto os demais, no período de 1861 a 
1867, nomeiam ou exoneram · Diretores 
Gerais de Índios nas províncias da Paraí
ba, Amazonas, Mato Grosso e Sao Paulo. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Indices temático, cro
nológico e onomástico sob forma de fi
chário. F-102 e 103. 

RJl.24. Diário Oficial 
Histórico: A Imprensa Régia no Brasil 
f oi regu lamentada por D. J oao VI a 13/05/ 
1808. A maté ria oficial passou en tao a ser 
veiculada pela Gazeta do Rio de Janeiro 
( 1808-1822), substituída pelo Diário do 
Governo (1823-1833), depois pelo Cor
reio Oficial (1834-1840), pela Gazeta 
Oficial ( 1846-1 848) e pelo Diário Ofici
al a partir de 1862. O Arquivo Nacional 
possui a cole9ao completa desde esta 
data, formada por remessa da Imprensa 
Oficial, doa96es de outros órgaos e por 
compra. 

Datas-limite: 1862 a 1992. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 295m 
textuais. 

Conteúdo: Contém atos normativos 
oriundos dos Poderes Legislativos e Exe-
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cutivos, incluindo. as Constitui~oes de 
1946, 1967 e 1969 e o Código Civil de 
1916. O Diário Oficial publicou ainda os 
decretos, leis e portarías do Ministério do 
Interior e da FUNAI, como a Lei nº 5484 
de 27/06/1910 que regula a situa~ao dos 
índios no território nacional; o decreto-leí 
que criao Conselho Nacional de Prote~ao , 
aos Indios; a lei que autoriza a institui~ao 
da FUNAI e a portaría do Ministério do 
Interior que aprova seu regimento interno, 
a portariadaFUNAI (nº23 l de 25.09.69) 
que cria a Guarda Rural Indígena 
(GRIN), com a missao de executar o 
policiamento ostensivo das áreas reserva
das aos índios; a Lei nº 6001de19.12.73 , 
que dispoe sobre o EstattJto do Indio; o 
Decreto nº 91.766 de 10.10.85 que apro
va o Plano Nacional de Reforma Agrária 
e portaría do Ministério do Interior que 
dispoe sobre as normas de organiza~ao do , 
Museu do Indio, além de decretos e leis 
dos períodos Imperial e Republicano, que 
figuram também em outros fundos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO; 
Listagem da revista Jus Documentaft10, 
ano 40, nº3, Jul.-Set., 1987. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJl.25. Diversos (GIFI)- Caixas 

Histórico: O Grupo de Identifica~ao de 
Fundos Internos - GIFI - foi formado em 
1981 com o objetivo de identificar o acer
vo documental que nao tinha sofrido tra
tamento técnico adequado. Traba·thou 
urna parcela da documenta~ao da Se~ao 
do Poder Executivo (22%), nao tratada 
pelo sistema Boullier e nem incluída na 
Se~ao de Documenta~ao Histórica. A 
identifica~ao usou como conceito de fun-
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do a maior unidade de recolhimento c;Ja 
documenta~ao, resgatando o órgao acu
mulador de época. Assim, grande parte 
dos fundo~ identificados equivale aos mi
nistérios existentes a partir de 1808 e 
apresentam como séries a segunda maior 
unidade de recolhimento. Os documentos 
do conjunto identificado pelo GlFI foram 
recolhidos em épocas diversas pelos ór
gaos acumuladores e constituem mais de 
vinte fundos, entre os quais, Ministério da 
Agricultura, Educa<;ao e Saúde, Guerra, 
do Império, da Justi<;a e Negócios Interi
ores, da Marinha, dos Negócios do Reino, 
dos Negócios do Brasil, além da docu
menta~ao do Gabinete do Ministro Extra
ordinário para o Planejamento e Coorde
na~ao Económica da Presidencia da 
República e de fundos nao identificados. 

Datas-limite: 1808 a 1966. Tratamento 
técnico: identificado. Dimens0es: 
1441,00m textuais. 

Conteúdo: Por nao estar organizado e 
carecer de instrumentos adequados, este 
acervo foi pouco explorado. Contém in
forma~oes valiosas sobre os índios do 
Nordeste e de MG presentes em relatórios , 
de Diretorias Gerais de Indios; situa<;ao 
das aldeias de Jacuípe, Cocal, Urucu, 
Limoeiro, Palmeira, Colégio e outras de 
AL, SE, BA e PE, com estimativas da 
popula~ao e seu uso no servi~o de obras 
públicas e na polícia das matas; mapas 
com dados sobre epidemias; loteamento 
das terras das aldeias no CE, MA, AL, 
SE, BA e PE; representa~oes ao Impera
dor e ao Presidente da República, reivin
dicando direitos sobre terra, assinadas 
por índios de Baturité, que enviaram dele
ga~ao a Corte, por índios de Viana (MA) 
que pedem anula~ao do decreto que entre
gou suas terras a municipalidade e por 
índios de Alagoas, que pedem a retirada 
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de invasores a quem nao se pode cobrar 
arrendamento por falta de demarca9ao; 
uso de ter.ras de aldeias da Bahía para 
logradouros públicos; a9ao dos capuchi
nhos; relatório sobre os índios do Mucuri, 
tanto grupos arredios como os que vendi
am sua for9a de trabaJho a fazendeiros e 
as colonias agrícolas, com dados demo
gráficos e etnográficos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 

; 

preliminar), 1991; Indice de Busca da 
Documenta9ao Identificada, SPE-003, 
1983; Inventário Sumário dos Códices do 
Poder Executivo, SPE-042. 

Observa~oes: Os dados sobre catequese, 
civiliza9ao, rnissoes e aldeamentos indí
genas encontram-se em relatórios e cor
respondencias dirigidos a diferentes mi
nistérios em períodos diferentes: 
Ministério do Império - 4ª Se9ao 1843-
1859 e 6ª Se9ao 1859-61; Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
série Catequese e Ci viliza9ao 1861-1868, 
5ª Se9ao 1868-1873, e 3ª Se9ao 1873-

. 1890 e 2ª e 3ª Se9ao 1890-92; Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio 2ª 
Se9ao 1909 e 1 ª Se9ao 1909-15 e SPI 
1915-1930; também Ministério da Justi-
9a e Negócios Interiores 2ª Se9ao 1891-
1899 e Ministério da lndústria, Via9ao e 
Obras Públicas, 2ª Se9ao, 1892-1899. 

RJl.26. Diversos (SDH) - Caixas 

Histórico: Este conjunto reúne documen
tos de diferentes fundos da antiga Se9ao 
de Documenta9ao Histórica, que nao pu
deram, ainda, ter identificadas suas pro
veniencias. Extinta a Se9ao Histórica em 
1975, urna parcela de seus documentos 
f oí incorporada a Se9ao dos Ministros, 
depois Se9ao do Poder Executivo e, hoje, 
Setor de Documentos Administrativos e 
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Legislativos; outra passou a integrar a 
Se9ao de Arquivos Particulares, atual 
Setor de Documentos Privados, além de 
outros documentos permutados com insti
tui96es congeneres. Durante tais mudan-
9as ou reorganiza95es internas de cole-
96es houve muitas vezes deslocamento 
físico dos documentos, nao se procedendo 
o controle dessas altera96es em forma 
ordenada, o que fica evidente quando se 
manuseia exemplares diferentes da rela
<;ao de caixas da Se9ao Histórica na sala 
de consultas e do Setor de Documentos 
Administrativos. A parcela desse acervo 
que ficou sem identifica9ao de fundo e 
organiza9ao receben em 1988-91, quando 
da elabora9ao do Guia de Fundos do 
Arquivo Nacional, a denornina9ao SDH
Diversos - Caixas. 

Datas-limite: 1562 a 197 5. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática, topográfica, por tipo/ 
espécie documental. A numera9ao das 
caixas respeitou a já existente, iden
tificadas na rela9ao de caixas a partir da 
Cx. 459 a 1237 A. A partir daí, usou-se o 
critério topográfico. Dimensoes: t O, 73m 
textuais. 

Conteúdo: Inforrna96es diversificadas 
que abrangem todas as regioes do Brasil e 
áreas de fronteira, devendo-se destacar: 
mapas dos oficiais e índios de 13 a 60 anos 
capazes de trabalhar nas povoa96es ane
xas as Freguesias de Sao Gabriel da Ca
choeira e Sao José de Marabitanas 
( 1796); condi96es de trabalho e remune
ra9ao dos índios que trabalharam em 
obras públicas no Rio de Janeiro; condi-
96es de aldeamento dos índios Coroado no 
alto Paraíba; participa9ao indígena no 
recrutamento militar; originais do ensaio 
sobre os Pauxiana e sua lingua compara
da coma Macuxi de autoria de D. Alcuíno 
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Meyer; breve ensaio sobre a língua geral; 
mapas de popula~ao e listagens paroqui
ais; documenta9ao- diversa de assem
bléias provinciais de várias unidades 
territoriais e de camaras de diversos mu
nicí pi os; dados sobre sesmarias e estrutu
ra fundiária. ·o conjunto possui inegável 
riqueza ainda nao explorada, difícil de 
sintetizar em fun9ao de sua hetero
geneidade. A documenta9ao cobre cinco 
séculas, concentrando-se, porém, no final 
do século XVIII e no século XIX. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 

" preliminar), 1991; Indice Nominal, temá-
tico e geográfico; Inventário sumário 
SDH Diversos · (Caixas); Rela9ao dos 
Documentos em Caixas, SPE-002; Publi
cafoes do Arquivo Nacional, 39. 

Observa~oes: O inventário e o índice 
nominal nao estao ainda a disposi9ao na 
sala de consultas, podendo ser encontra
dos na Divisao de Documenta~ao Escrita 
(DDE). 

RJl.27. Diversos (SDH) - Códices 
Histórico: Este conjunto reúne documen
tos de diferentes fundos que nao puderam 
ainda ter suas proveniencias identificadas 
e que f aziam parte da extinta Se9ao de 
Documentayao Histórica até 197 5. Quan
do da elabora9ao do Guia de Fundos do 
Arquivo Nacional, em 1988-91, o conjun
to documental, bastante heterogeneo, re
cebeu esta denomina9ao. As diferentes 
mudan9as acorridas, incluindo o desloca
mento físico dos documentos, e as reorga
niza9oes internas de cole9oes sao respon
sáveis pelas dificuldades d.e identificar 
suas ongens. 

Datas-limite: 1612 a 1954. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 8,29m tex-

193 

tuais. Sao mais de 260 volumes, agrupa
dos em 126 códices. 

Conteúdo: Contém valiosa documenta-
9ao sobre catequese e aldeamento indíge
na, recrutamento e uso da forc;a de traba
lho dos índios, conflitos por terras e 
relatórios sobre áreas de fronteiras em 
diferentes capitanias/províncias. Cole9ao 
de memórias sobre áreas como Rio de 
Janeiro, Goiás, Amazonas, Mato Grosso, 
Grao-Pará, Maranhao, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Acre e outros, destacando
se a notícia sobre as aldeias de índios de 
Sao Paulo coro a assinatura de Joao da 
Silva Machado (Barao de Antonina); a 
memória sobre a catequese no Paraná e 
sobre a Capitanía de Goiás; cópias 
paleográficas auténticas de documentos 

" da Torre do Tombo e de Evora; descri9ao 
do rio Branco por Lobo d' Almada, com 
estatística dos índios aldeados em 1787 na 
área; decretos oficiais e cartas sobre os 
limites de províncias; demarca9ao de 
fronteiras ao sul e ao norte do Brasil; 
Ordena96es e Leis do Reino de Portugal e 
cole9ao de leis, alvarás, regimentas e pro
visües referentes ao Maranhao; dados 
sobre urna expedi9ao contra os índios de 
Pastos Bons no Maranhao e sobre a civi
liza9ao de índios no Pará; divisao dos 
carmelitas em províncias e expulsao dos 
jesuítas; estudo sobre índios dos sertoes 
do norte do Brasil feito pela Comissao 
Holandesa (1641). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices, 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta
~ªº Histórica; Catálogo da Cole~ao de 
Memórias e outros documentos, SPE 031 

" e 032; Indice alfabético organizado em 
1949 pelo Arquivo Nacional, SPE 033; 

" Tabela Descritiva; Indice Temático do 
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Códice 807, SPE 031-A; Publicafoes do 
Arquivo Nacional, 4, 14, 26, 34, 39 e 48. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJl.28. Eclesiástica 

Histórico: A Cole<rao Eclesiástica foi 
montada com documentos comprados, 
recolhidos e doados ao Arqui vo Nacional, 
fichados e relacionados em 1945. A maior 
parte da documentayao acusa a existencia 
da tramitayao ministerial, basicamente 
nos Ministérios do Império e da Justiya, 
porque os assuntos eclesiásticos f oram da 
competencia sucessiva destes dois minis
térios até 1890. 

Datas-limite: 1789 a 1892. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, topográfi
ca. Parte da documentayao esta organiza
da em séries, por regiao, conforme as 
dioceses e parte em séries temáticas, 
como ordens religiosas e irmandades. Di
mensoes: 30,00m textuais. Sao 154 cai
xas. 

Conteúdo: Correspondencia eclesiástica 
das dioceses, ordens religiosas e bispados 
com os Ministérios da Justiya e do Impé
rio, englobando as províncias da BA, 
MA, MG, PA, PE, RJ, RS, SP, CE e PB; 
documentos dispersos sobre índios, des
tacando-se a visita pastoral pela Provín
cia do Amazonas, cujo relatório enfatiza 
situayao dos índios do alto Purus e o 
estabelecimento de urna missao protes
tante da igreja oficial, no AM, cu jo minis
tro domina a língua dos índios, de quem 
comprou seis índios; proposta do Bispo 
do Pará para nomea9ao de professor de 
língua indígena no Seminário Episcopal 
de acordo com Decreto nº 839 de 11/10/ 
1851; elabora9ao de compéndios e dicio
nários em Nheengatú; proposta para cri-
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a<rao de urna nova sede episcopal na capi
tal do alto Amazonas - Manaus - para 
catequese de "muitas e numerosas tri
bos"; informa~oes prestadas por párocos 
de diversas freguesias; dados sobre índios 
da Aldeia da Pedra, (ltaocara RJ). A 
cole~ao oferece a inda inf orma<roes sobre 
a movimentayao de missionários nas al
deias indígenas, pagamento de congruas e 
rela<rao da lgreja com o Estado e com 
diferentes povos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Relayao de Documen
tos em Caixas, SPE-002, Antiga SDH; 
lnventário onomástico sob forma de fi
chário, F-73, G-1a8; Se<rao Eclesiástica 
- PH-39. 

RJl.29 Exposi~0es, Falas, Mensagens e 
Relatórios Provinciais/Estaduais 

ffistórico: As províncias/estados envia
vam diretamente ao Arquivo Nacional as 
falas, mensagens, relatórios e outros atos 
cujo conhecimento julgassem convenien
te aos interesses políticos ou históricos 
brasileiros. Anualmente, na abertura dos 
trabalhos das Assembléias Legislativas 
provinciais ou estaduais, o Presidente de 
Província e depois o Govemador de Esta
do fazia um balanyo geral da situayao da 
regiao por ele governada, com relatórios 
anexos abordando questoes de saúde, 
educayao, seguran~a, obras públicas, or
yamento, culto divino, estabelecimentos 
eclesiásticos, administra9ao de justi<ra, 
estatística e outros. Na maioria das pro
víncias, onde a presenya indígena era 
mareante, essas mensagens, falas e rela
tórios abriam um capítulo específico so
bre catequese e civiliza~ao de índios ou 
sobre missao, aldeamento e coloniza~ao. 
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Datas-limite: 183 3 a 1977. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 80,00m 
textuais. 

Conteúdo: Exposi<;5es, falas, mensagens 
e relatórios de províncias, estados e terri
tórios federais tais como Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espíri
to Santo, Femando de Noronha, Goiás, 
Guanabara, Maranhao, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Río Grande do Sul, 
Santa Catarina, Sao Paulo e Sergipe. 
Constituem fontes imprescíndíveis, so
bretudo para o período do Império, quan
do as províncias adquíriram relativa auto
nomia para legislar sobre os índios e 
planejar e executar a96es que interferiam 
na sobrevivencia dos povos indígenas. 
Além dos capítulos sobre "Catequese e , 
Civiliza<;ao dos Indios", os relatórios da , 
Diretoria de Indios e a parte referente a 
estatística, informa<;oes valiosas podem 
também ser obtidas no itero "Administra
<;ao da Justi<;a e Seguran<;a Pública" e no 
capítulo referente a "Obras Públicas", 
que contaram em várias províncias coma 
for<;ade trabalho indígena. Muitos relató
rios trazem totaliza<;ao dos registros pa
roquiais de batismo, casamento e óbitos 
da popula9ao branca, dos negros e dos 
índios, que representam importante fonte 
para o estudo da demografia indígena. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Fichário com referen
cias bibliográficas - SPO. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. Para o período 
do lmpério, quase todos os relatórios fo
ram microfilmados. 
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RJl.30. Família Lobo Leite Pereira 
Histórico: O fundo é composto de docu
mentos relativos aos irmaos Francisco e 
Femando Lobo Leite Pereira. Francisco 
Lobo Leite Pereira ( 1843-1920) nasceu 
em Minas Gerais. Bacharel em Ciencias 
Físicas e Matemáticas pela Escola Cen
tral do Império, foi chefe de distrito da 
lnspetoria Federal das Estradas de Ferro 
(1911), chefe da fiscaliza9ao da Rede de 
Via<;ao Sul-Mineira (1910), superinten
dente geral das obras públicas de Minas 
Gerais e outros cargos. Foi sócio corres
pondente da Academia de Ciencias de 
Lisboa. Escreveu Descobrimento de Mi
nas Gerais, e trabalhos técnicos . Fer
nando Lobo Leite Pereira (1851-1910) foi 
político, parlamentar, propagandista da 
República desde 1876 e Ministro das 
Rela<;oes Exteriores e do Interior e J usti<;a 
no governo de Floriano Peixoto. A docu
menta<;ao relativa a Francisco Lobo foi 
<loada por sua filha Alice Lobo Leite 
Pereira em 27 /03/1952. As publica<;oes 
foram destinadas a Biblioteca do Arquivo 
Nacional e transferidas para o Setor de 
Arquivos Impressos em 1988. 

Datas-limite: 1809 a 1928. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 4,90m 
textuais, 04 plantas, O 1 fotografía. Total 
aproximado de 7 .000 documentos. 

Conteúdo: Apontamentos sobre o antigo 
caminho de Sao Paulo para Minas Gerais; 
documentos diversos sobre história e ge
ografia de Minas Gerais, sobre as bandei
ras paulistas e limites provinciais; legisla
<;ao sobre a liberdade dos indígenas; 
estudos sobre navegabilidade do rio das 
Velhas e outros assuntos; cartas do Padre 
Anchieta, copiadas do Arquivo da Com
panhia de Jesus, em Roma, escritas da 
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Bahia e de Sao Vicente; artigos de Paul 
Ehrenreich sobre os índios do Brasil, pu
blicados no Jornal do Commercio, en
focando a a~ao dos jesuítas coro os Tupi, 
classifica9ao lingüística, a primeiraexpe
di9ao ao Xingu e dados etnográficos so
bre os Bakairi, Bororo e Karajá; memória 
sobre o rio Doce e os Botocudo; dados 
lingüísticos e etnográficos sobre índios do 
Pu rus e Araguaia; informes sobre prepa
rativos da exposi9ao antropológica do 
Museu Nacional; notícías sobre os 
Kaingang, Kaiowá e Xavante com dados 
lingüísticos e vocabulário; recortes diver
sos de jornais sobre índios no Brasil; 
manuscritos diversos e impressos da Re
vista do Arquivo Público Mineiro; me
mórias sobre o rio Sao Francisco e ma
nuscritos sobre a minera~ao no Brasil. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de recolhi
mento do Fundo; lnventário do Arquivo 
Particular Familia Lobo Leite Perei'ra, 
AP-05; Fichas-Guia dos Arquivos Parti
culares do Arquivo Nacional, G-1 SAP 
1982; Listagem Sumária. 

RJl.31. Família Rodrigo Otávio de 
Oliveira Meneses 

Histórico: Rodrigo Otávio de Oliveira 
Meneses nasceu na Bahia a 11/05/1839 e 
faleceu a 13/06/1882 no Rio de Janeiro. 
Doutor em Ciencias Sociais e Jurídicas 
pela Faculdade de Direito de Sao Paulo, 
foi Deputado na Bahia (Assembléia Lo
cal), promotor público e Presidente da 
Província do Paraná ( 1878-1879). Escre
veu várias pe<;as de teatro e publicou 
artigos contra a escravidao. Seu filho, 
Rodrigo Otávio de Langgaard de Mene
zes nasceu em Campinas em 1866 e mor
reu no Ria de Janeiro em 1944. Bacharel 
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pela Faculdade de Direito de Sao Paulo, 
foi Secretário do Presidente da República 
Prudente de Moraes, Juiz Municipal e de 
Órffios e Vice-Presidente da Liga das 
Na96es. Foi nomeado para o Supremo 
Tribunal Federal (1929). Membro Fun
dador da Academia Brasileira de Letras, 
publicou poemas e ensaios sobre direito 
internacional. A documenta9ao foi <loada 
ao Arquivo Nacional por Laura Rodrigo 
Otávio. 

Datas-limite: 1871 a 1965. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Foi organi
zado em duas séries: Coloniza9ao no Es
tado do Paraná e Atividades como 
Advogados. Dimens0es: 0,68 textuais. 
Sao 04 caixas. 

" s 

Conteúdo: Na série Coloriiza9ao do 
Paraná existe um conjunto de 5 documen
tos com cópias de ofícios do titular~ como 
Presidente da Província, ao Ministro da 
Agricultura, Comércio e· Obras Públicas, 
ao Barao de Guarapuava e outros referen
tes a impJanta9ao de colonias destinadas a . 
"nacionais desfavorecidos" e a índios 
catequizados em terras devolutas da pro
víncia. Contém ainda correspondencia 
recebida sobre a inconveniencia da funda
~ao de um engenho para moer cana no 
aldeamento de índios em Barra Vermelha, 
sob a administra9ao dos mesmos, por 
serem eles considerados atrasados e inca
pazes para a tarefa; relatórios do Inspetor 
Especial de Terras e Coloniz~ao, com 
dados sobre medi9ao e demarca9ao de 
terras e irregularidades na compra e ven
da de terras, contendo tamanho dos lotes, 
pre9os e nomes de proprietários; relatóri
os sobre seguran9a pública e sobre a febre 
amarela sem referencia explícita a índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
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preliminar), 1991; Inventário do Arquivo 
Privado: Família Rodrigo Otávio de 
Menezes, AP-44; Fichas-GuiadosArqui
vos Particulares do Arquivo Nacional G-
1 SAP, 1982. 

RJl.32. Família Velho 
Histórico: Antonio Manuel Velho (Pai) 
nasceu em Vila de Laguna e faleceu na 
Freguesia de Vacaría em 1846. Foi nome
ado em 1813,porDomJoao VI, Cobrador 
de Selos Reais da Comarca Eclesiástica 
da Freguesia de Vacaría, onde era propri
etário. Teve dois filhos: Inácio Manuel 
Velho, que exerceu o cargo de Juiz de Paz 
do Distrito da Costa e Antonio Manuel 
Velho, que exerceu o cargo de Juiz de Paz 
da Freguesia de Vacaría. A documenta
c;ao é composta pela correspondencia, re
lac;ao de bens, atestados e pareceres sobre 
medic;ao e demarca~ao de terras e fazen
das, referindo-se a administrac;ao das pro
priedades da família Velho em Vacaría. 
Foi doada em 1924 por pessoa anónima. 
O envelope trazia o carimbo do correio de 
Sao J oaquim da Serra. 

Datas-limite: 1813 a 1876. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,17m textuais. Sao 240 documen
tos. 

Conteúdo: Contém vários documentos 
de demarca~ao de terras, cartas de ses
maria e inventários, e registros de roubo 
de gado e cavalos. Com relac;ao a temática 
indígena, possui urna carta dirigida a 
Antonio Manuel Velho, datada de 17/O1/ 
1825, encarregando-o de suprir com ga
dos e cavalos as tropas da expedi~ao 
destinada a "paz e civiliza~ao dos índios 
selvagens", sem especificar qual o grupo 
indígena e enfatizando que tal ajuda será 
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agradável aos olhos de sua magestade, o 
Imperador. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Inventário Analítico 
AP-27; Fichas-Guia dos Arquivos Parti
culares do Arquivo Nacional, G-1, SAP 
1982. 

RJl.33. Família Werneck 
Histórico: Inácio de Souza Wemeck 
(1742-1822) nasceu em Minas Gerais. 
Entre outros cargos foi encarregado da 
prisao de desertores e ladr6es, da civiliza
~ao de índios e povoadores do sertao entre 
os rios Preto e Paraíba. Reformou-se 
como Sargento-Morem 1809, continuan
do nas fun~6es até 1813, quando seu filho 
o substituiu. Ordenou-se subdiácono, 
diácono, presbítero e padre ( 1814). Fran
cisco Peixoto de Lacerda Wemeck, Barao 
de Pati de Alferes ( 1795-1861) nasceu em 
Vassouras. Serviu na Guarda Nacional, 
onde foi Comandante Superior (1839). 
Foi Deputado Provincial, Fidalgo da 
Casa Imperial, Comendador e Cavaleiro 
da Ordem de Cristo. Luís Peixoto de 
Lacerda Wemeck (1824-1885) nasceu no 
Rio de Janeiro e morreu na Sui~a como 
Cónsul Geral do Brasil. Foi Deputado e 
Diretor da Estrada de Ferro D. Pedro 11. 
André Peixoto de Lacerda Werneck 
( 1864-1930) era fazendeiro e escritor. Foi 
eleito para o Instituto Histórico e Geográ
fico. Escreveu sobre problemas agrícolas 
e históricos. A documenta~ao f oi doada 
pela família em 1922. 

Datas-limite: 17 65 a 1941 . Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. A parte organizada 
encontra-se na Divisao de Documentos 
Audiovisuais e Cartográficos (ODA); a 
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parte apenas identificada faz parte da 
Divisáo de Documentos Escritos (DDE). 
Dimensoes: 1,36m textuais, 01 daguer
reótipo. Sao 1.300documentos, incluindo 
mapas, desenhos, gravuras e fotos. 

Conteúdo: Muitos documentos referem
se a administra9ao das terras da família na 
produc;ao do café no Vale do Paraíba, 
compra e venda de escravos, mapas, di
plomas, escrituras, partilhas de bens, re
gistro de terras, sesmarias. Um manuscri
to autografado por Andre Wemeck 
contém apontamentos biográficos sobre 
Inácio Werneck que, em 1788, como Al
feres das Ordenanc;as, foi encarregado de 
diligencias em vários distritos, "onde os 
índios estavam fazendo depreda~6es", 
para escolher os Jocais em que se deveria 
postar guardas como objetivo de reprimir 
os índíos, de acordo com ordens do Vice
Rei. Também participou da expedi9ao 
contra os Coroado dos ríos Preto e 
Paraíba, em 1801-1802. Outros docu
mentos abrangem a concessao de sesma
rias a Francisco Werneck na picada dos 
índios e a Manoel J. Pereira na nova aldeia 
no rio Paraíba; recortes de jornais sobre 
os primeiros povoadores da regiao; Or
dem Real de 1765 para vigiar o fluxo de 
pessoas na Serra dos Órgaos, devido a 
descoberta do ouro; resposta de Mendon-
9a Furtado sobre impossibilidade de tal 
controle porque a regiao é habitada em 
longa extensao por "gentío bravío"; regis
tro da expulsao, pelos índios, de dais 
carmelitas que andavam mineirando nos 
Sertoes de Macacú . 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Fichas-Guia dos Ar
quivos Particulares do Arquivo Nacional, 
G-1, SAP 1982; Relatório de Conferen
cia, AP-29. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se total
mente microfilmado. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. Necessita organiza9ao. 

RJl.34. Funda~ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Histórico: Antigo dispositivo regula
mentar determinava que o Arquivo Naci
onal mantivesse tabelas do Censo realiza
do pelo IBGE. 

Datas-limite: 1895 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 22,00m textuais. 

Conteúdo: Contém relatórios institu
cionais, periódicos e trabalhos técnicos 
com análise de informa96es estatísticas, 
geográficas, geodésicas, demográficas, 
sócio-economicas, de recursos naturais e 
condi96es do meio-ambiente. Destaque 
para os resultados do censo demográfico 
de 19.40, com dados sobre as línguas 
estrangeiras e aborígenes faladas no Bra
sil e sobre a distribui~ao territorial dessa 
popula9ao, concentrando-se nas regioes 
Norte e Centro-Oeste os falantes de Iín
guas indígenas, sendo 43,07% na primei
ra e 38,94% na segunda; registro da loca
liza~áo dos núcleos populacionais de lín
gua aborígene no estado do Amazonas, 
destacando-se o río Negro como a zona 
com maior número de habitantes que fa
lam no lar urna língua indígena e os muni
cípios de Sao Gabriel e Boa Vista; englo
ba ainda discrimina~ao das zonas do Bai
xo Amazonas, rios Madeira, Negro, 
Branco, Solim6es,Pun1seJuruá. O censo 
de 1940 nao se estendeu aos grupos indí
genas que preservavam sua autonomía e 
viviam de forma nao-integrada a socieda
de nacional. 
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Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao , 
preliminar), 1991; Indice IBGE, publica-
~oes SPO. 

RJl.35. Gabinete Civil da Presidencia 
da República 

Histórico: Criado pelo Decreto-Leí nº 
200 de 25/02/1967, o Gabinete Civil é 
responsável por assistir ao Presidente da 
República na coordena~ao política e na 
articula~ao entre govemo e sociedade, 
assessorando-o na coordena~ao dos as
suntos relativos a adrninistra~ao civil, 
especialmentequanto ao acompanhamen
to dos programas e políticas governamen
tais e ao relacionamento com os estados e 
municípios. A documenta~ao deu entrada 
através de recolhimentos efetuados pela 
Secretaria da Presidencia da República 
em 1952, 1953, 1960, 1969, 1971, 1974, 
1977 e 1979 e trazida do Museu Histórico 
Nacional em 1981 e 1986. Reúne a cor
respondencia enviada a Presidencia da 
República por pessoas físicas e jurídicas, 
por órgaos da administra~ao pública fe
deral, estadual e municipal, entidades de 
classe, chefes de estado e outros. 

Datas-limite: 1921 a 1966. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: cronológica, temática. Dimen
soes: 1285,74m textuais. Estao incluidos 
mapas, plantas e fotografias. 

Conteúdo: Relatórios, processos, cartas, 
telegramas e ofícios enviados a Presiden
cia da República pelos diferentes ministé
rios, pelo SPI, por govemadores e 
interventores, por missionários, fazendei
ros e pelos próprios índios, evidenciando 
as articula~oes na elabora~ao e execu~ao 
da política indigenista - sobretudo no 
período 1930-1945 -, os conflitos de ter
ras no Nordeste e MG e o uso da for~a de 
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trabalho indígena no Norte e Centro-Oes
te, além da a~ao missionária. Conflitos 
por terras com postos indígenas Cara
muru e Paraguassu, com 80 Tuxá de 
Rodelas, com 1000 Pataxó, do Monte 
Pascoal, com os Guajajara, com os 
Paiaku cu jos carnaubais foram invadidos 
com apoio policial, com os Xukuru, os 
Gainela, os Krenak; Trabalho indígena na 
produ~ao de juta no Baixo Puros e de 
borracha nos rios Madeira e Negro-"Sao 
ótimos operários da floresta", segundo o , 
interventor Alvaro Maia; escravidao de 
Kaiowá e Guarani em Dourados, Ponta 
Pora e Apucarana; pedidos dos índios ao 
Presidente da República para garantia 
das terras; telegrama em língua Bororo; 
pedidos individuais dos Xerente; expedi
<;ao dos salesianos ao rio das Mortes; 
solicita~oes de subven~ao para missioná
rios; críticas a ª~ªº da lgreja. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Inventário Sumário 
Preliminar, SPE-025 e SPE-025A; In
ventário Temático sob Forma de Fichá
rio; Inventário Cronológico sob Forma de 
Fichário, F-3, G-10. 

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

RJl.36. História da Fotografia 

Histórico: Cole~ao formada no Arquivo 
Nacional a partir de 1983, como objetivo 
de reunir subsídios para a história da 
f otografia e retratar aspectos e costumes 
dos séculos XIX e XX, específicamente 
de 1839 a 1932, anos da inven~ao da 
f otografia e do surgimento da f otografia 
moderna com o lan<;amento da camera de 
35mm, respectivamente. Integram a cole
~ao fotografías recolhidas ao Arquivo 
Nacional pelos Ministérios da Via~ao e 
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Obras Públicas e da Agricultura, Comér
cio e Obras Públicas, aquelas adquiridas 
por doa~ao ou compra, provenientes dos 
acervos de Roberto Lorenz Marback, 
Mário Prugner, Afonso Pena, Família 
Wemeck, Familia Vieira Tosta, Paulo de 
Assis Ribeiro, Edilson Gayoso Castelo 
Branco Barbosa e Carlos Silvestre Mo
naco, além de outras de proveniencia des
conhecida. Arquivados na Divisao de 
Documenta9ao Audiovisual/Se<;ao Icono
gráfica, esses documentos retratam per
sonalidades nacionais e estrangeiras, ce
nas familiares, rurais e urbanas, obras 
públicas etc. 

Datas-limite: 1855 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. As fotografias tam
bém estao organizadas em ordem 
alfanumérica, seqüencial, por ordem de 
entrada no acervo e de acordo com sua 
procedencia. Dimensoes: 2.448 fotogra
fías e diapositivos, 539 negativos fotográ
ficos de segunda gera<;ao. 

, 
Conteúdo: Album de fotografias de 
1908, do Arquivo Particular de Afonso 
Pena, com 54 fotos pre to e branco, sem 
legendas, retratando as missoes sale
sianas e o cotidiano dos índios provavel
mente Bororo do río das Gar9as; álbum 
dedicado a Getúlio Vargas pelo General 
Rondon, com fotos da Campanha de Ins
pe9ao de Fronteiras de 1929-1930: sao 
161 páginas cobrindo as fronteiras com 
Venezuela, Colombia, Peru, Bolívia, Ar
gentina e Paraguai; Fotos da expedi~ao 
dirigida pelo Tenente Manoel Rabello, 
inspetor do SPI de Sao Paulo, em 1911, 
para impedir urna incursao organizada 
por sertanejos de Platina contra os Coro
ado ou Kaingang do rio do Peixe, onde 
figuram índios "Coroado" de SP e de 
J ataí, bem como o índio Oti-Xavante José 
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Clávio, único sobrevivente de expedi9ao 
punitiv·a organizada por "bugreiros"; ín
dios Guaraní trazidos de San Pedro, 
Paraguai: várias mulheres, homens e cri
an9as, ladeados por um padre, um militar 
fardado e um negro; foto de urna familia 
kaingang, sem data; fotos com data com 
legenda ref erindo-se a Guerra do Para
guai, onde aparecem índios nao-discrimi
nados. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 1 (versao 
preliminar), 1991; Fichário temático; 
Catálogo de Autor. 

RJl.37. Inspetoria Geral de Terras e 
Coloniza~ao 

Histórico: A documenta9ao deu entrada 
através de recolhimentos efetuados pelo 
próprio órgao em 1893, 1894 e 1923. 
Contém correspondencia administrativa 
sobre demarca9ao de terras, enviadas por 
Secretarias das Presidencias das Provín
cias, Comissao de Registro Geral de Ter
ras Públicas e Possuídas, Ministério da 
Guerra e Inspetorias de Terras nas Pro
víncias ao Ministério da Agricultura, Co
mércio e Obras Públicas e a Inspetoria 
Geral de Terras e Coloniza<;ao, além de 
mapas de medi<;ao de terras e relatórios da 
Inspetoria Geral ao Presidente do Conse
lho de Ministros. 

Datas-limite: 1817 a 1896. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: l 4,50m 
textuais. Sao 83 caixas e dois códices. 

Conteúdo: Documentos que revelam a 
extin9ao de aldeamentos do Nordeste e a 
legaliza9ao da espolia9ao de suas terras 
com base em "avalü;i96es" de que seus 
habitantes nao eram mais índios; relatóri
os da Inspetoria Geral de Terras e Coloni
za~ao com informa~oes sobre Xukuru, 
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Xocó, Kariri e Pankararu; autos e trasla-
• 

dos de autos de medi9ao e legitimai;ao de 
terras; extin9ao da comissao incumbida 
de medir os aldeamentos indígenas em 
Pernambuco, dirigida pelo Engenheiro 
Luiz José da S i1 va, após medir e demarcar 
o antigo aldeamento de Ipanema em 
Águas Belas, dividindo-o em 427 lotes, 
dos quais apenas 140 f oram distribuídos 
aos índios e suas famílias; conclusao da 
medi9ao do extinto aldeamento do Brejo 
dos Padres em Paracatu e distribuídos aos 
índios 96 dos 114 lotes medidos; medi9ao 
de diversas posses e sesmarias nas terras 
do aldeamento de Urucu, em Alagoas, 
com o objetivo de legalizá-las, entre as 
quais as denominadas Engenho Getirana, 
Engenho J ussara e outras; Registro do 
arrendamento em terras indígenas de 
Alagoas; memórias de terrenos de coloni
as em várias províncias, com ofícios so
bre o processo de colonizai;ao, destacan
do-se a regiao Sul. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. l (versao 
preliminar), 1991; Relai;ao de Códices, 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; Relai;a~ de Documentos 
em Caixas, SPE-002; Indice onomástico 
sob forma de fichário, F-7 4, G-09. 
Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJl.38. Itens Documentais 

Histórico: A cole9ao foi formada no Ar
quivo Nacional, com documentos avulsos 
de di versas procedencias e proveniencias, 
<loados, comprados ou integrados a Se9ao 
de Arquivo Particulares por suas nature
zas privadas. 
Datas-limite: 1511a1952. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 1, 70m tex-
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tuais, incluindo mapas, plantas, dese
nhos, gravuras e jomais. 
Conteúdo: Relai;ao de documentos e li-

; 

vros sobre Portugal, India, Brasil e 
Guiana Inglesa existentes no Arquivo e 
Biblioteca Real de Haia; documentos so
bre a Guerra do Paraguai, em espanhol, 
contendo 2 conjuntos de tabelas, com os 
regimentos paraguaios discriminadbs, 
número de prai;as e oficiais; Bula , 
Ineffabilis de Pio IX traduzida do latim ao 
Guaraní pelo Cenego Joao Pedro Gay, 
Vigário de Sao Borja, em 1867; dois 
documentos de Capistrano de Abreu so
bre entradas e bandeiras; estudo sobre as 
origens de Pernambuco, com informai;oes 
sobre os Potiguara; tratado de coloniza-
9ao da Bahia; manuscrito original da "Re
volu9ao Maranhense", de Domingos José 
Gon9al ves de Magalhaes, publicado pela 
Revista do Instituto Histórico Geográfi
co Brasileiro; artigo impresso de Gui
lherme Studart com o título "A Primeira 

# 

Vila do Ceará"; cartas de sesmarias <loa-
das por D. Joao VI no município de Vas
souras e em Valen~a; inscri96es em ladri
lhos de barro cozido na Igreja da Aldeia de 
Sao Louren90. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. I (versao 
preliminar), 1991; Relai;ao dos Itens Do
·cumentais, Se9ao de Arquivos Particula
res, G-3; Publicafoes do Arquivo Nacio
nal; 4; Novos Estudos Cebrap, vol. 23. 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado (Rolos 003.1.76; 
007 .o. 78; 008.0. 79). 

RJl.39. Joaquim Caetano da Silva 

Histórico: Joaquim Caetano da Silva 
(1810-1873) nasceu no Rio Grande do 
Sul. Encarregado de Negócios do Brasil 
na Holanda (1851-1854), recebeu de D. 
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Pedro II a missao de pesquisar na Europa 
os documentos sobre o Brasil relativos 
aos limites com a Guiana Francesa. Du
rante dez anos ( 1852-1861 ), trabalhou 
nos arquivos da Fran9a e da Holanda, 
publicando o estudo intitulado L'Oyapoc 

, et L' Amazone. Fez um rigoroso levanta
mento no Arquivo Real de Haia sobre a 
presen9a holandesa no Brasil e trouxe oito 
grossos volumes de cópias, desconheci
das no Brasil, acompanhadas de tradu9ao 
da língua holandesa para a francesa, vi
sando facilitar a leitura dos estudiosos 
brasileiros. Publicou "Os documentos 
para a História do Brasil coligidos na 
Holanda pelo Encarregado de Negócios 
Joaquim Caetano da Silva", compreen
dendo fontes do Arquivo dos Estados 
Gerais, depositados no "Algemeen 
Rijksarchief' de Haia. A documenta9ao 
do seu arquivo particular f oi comprada 
pelo Arquivo Nacional em 15/01/1972. 
Datas-limite: 1501a1846. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 1,36m 
textuais. 
Conteúdo: Livro de anota~oes sobre sua 
obra L'Oyapoc et L'Amazone: question 
b rés ilienne et f ran~aise, também ref eren
te aos temas fronteiras, missoes, desco
bertas, ocupa9ao européia da Amazonia, 
franceses no Rio de J aneiro, corografia 
paraense, entre outros; mapas, entre os 
quais dois que representam a América, 
datados de 1520 e 1552, de autoría de 
Sebastiao Münster; dados sobre línguas 
indígenas em base a Arte da Gramática 
da Língua Geral do Brasil, do jesuíta 
Luís Figueira; levantamento da topo
nímia indígena da Amazonia; reprodu9ao 
de um dicionário Galibi; fichas de leitura 
dos cronistas dos séculos XVI e XVII que 
abordaram a Amazonia; capitula9ao de 
Vicente Pinzón, de 05/09/1501, copiada 
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em 24/12/1857; doa9ao de terras a Bento 
Maciel Parente em 1637, copiada do Ar
quivo da Torre do Tombo; cópia de Car
tas Régias sobre índios do Grao-Pará, , 
cujos originais se encontram em Evora; 
documento de 1622 sobre povoamento da 
Amazonia, em Espanhol; transcri9oes de 
documentos do Museu Britanico (Egerton 
Mss.) e da Biblioteca Nacional de París. 
Constituí um acervo interessante para a 
história do Grao-Pará, na medida em que 
torna acessível documenta9ao existente 
em arqu1vos europeus. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Inventário de cole96es 
Vol. I; Cole9ao Joaquim Caetano da Sil
va, SDP, G-02. 

RJl.40. Jonathas Serrano 

Histórico: Jonathas Archanjo da Silveira 
Serrano (1885-1944) nasceu no Rio de 
Janeiro. Diplomou-se em Ciencias Jurídi
cas e Sociais e doutorou-se em 1921. Poi 
professor de História da Civiliza~ao do 
Colégio Pedro II, Diretor da Escola Nor
mal, J uiz do Tribunal Eleitoral do Distrito 
Federal, membro de conselhos e comis
s6es, como a Comissao Nacional de Cen
sura Cinematográfica (1932). Foi profes
sor de História do Brasil e das Américas 
e membro de vários institutos e academi
as. Poi fundadorda UniaoCatólicaBrasi
leira, di retor da Revista Social, colaborou 
em inúmeras publica~6es e publicou 
obras como O Valor Social da Castidade 
(1935). A documenta9ao foi incorporada 
em 1967. 

Datas-limite: 1824 a 1957. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 3,91m 
textuais. A dimensao dos documentos in
clui fotos, gravuras e postais. 
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Conteúdo: Correspondencias, crónicas, 
impressos, poemas, recortes de jornais, 
portarias, pareceres, discursos e livros 
didáticos; correspondencia com Serafim 
Leite, Lewis Hanke e C. Tastevin, entre 
outros. Relacionado a temática indígena, 
artigo publicado em Paris, em 1928, de 
autoria de Tastevin, intitulado "Le Rio
zinho da Liberdade", sobre os índios dos 
dois afluentes mais importantes do Juruá: 
o Gregório e o Riozinho da Liberdade, em 
base a viagem realizada pelo autor em 
1925. Descreve a organiza9ao social e 
política de vários grupos de índios agri
cultores, dizimados por expedi96es de 
seringueiros brasileiros e caucheiros pe
ruanos. Apresenta mapa do alto Juruá e 
seus afluentes, fornece dados etnográ
ficos sobre os Arara do Tauary e 
Forquilha e as guerras intertribais comos 
Katukina, os Kaxinauá dorio Jordao e os 
Amahuaca. Infoma96es sobre os Chipi
nawa, Yaminawa, Poyanawa e os Kulina 
da margem direita dorio Gregório e sobre 
epidemia de gripe em 1918 como despo
voamento de várias aldeias. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Fichas-Guia dos Ar
quivos da SAP, G-01; Inventário do Ar
quivo Particular Jonathas Serrano, AP-
55. 

RJl.41. Junta da Fazenda da Província 
de Sao Paulo 
Histórico: A documenta9ao deu entrada 
no Arquivo Nacional em 1912, proceden
te da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacio
nal em Sao Paulo. As Juntas de Fazenda 
foram criadas em 1769, assumindo as 
fun96es até entao desempenhadas pelas 
provedorias, que estavam subordinadas 
ao Conselho de Fazenda, criado em 1591 . 
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Fiscaliza9ao, arremata9ao, contrato e as
sentamento das rendas eram algumas des
sas fun96es. Foi a Fazenda o único minis
tério já entao estruturado internamente 
com setores, fun96es e competencia clara
mente defi.nidas e hierarquizadas, devido 
as necessidades tributárias e fiscaliza
doras decorrentes da instala9ao da Corte 
no Río de Janeiro. 

Datas-limite: 1591 a 1865. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: temática. Dimensoes: 3,38m tex
tuais. 

Conteúdo: Cartas Régias, al varás, pro
vis6es, ordens, leis, decretos, avisos, por
tarías, ofícios, bandos, contratos sobre os 
mais diversos temas; documentos relati
vos a família Schetz de Grobbendonck e 
aos jesuítas de Sao Vicente no período 
1591-1603, contendo memorial ao Padre 
Femao Cardim, provincial da Companhia 
de Jesus, herdeira de um engenho em Sao 
Vicente; auto de arremata9ao das fazen
das jesuíticas feíta pela Junta da Real 
Fazenda; be ns confiscados aos jesu ítas de 
SP, coma arremata9ao e venda da fazen
da de Santana, inventário do Colégio de 
Sao Paulo e da fazenda de Ara9ariguama 
e outros; caixa de receita e despesa dos 
bens confiscados aos jesuítas em SP; ter
renos da Companhia de Jesus; autos de 
ava1ia9ao dos próprios nacionais de Sao 

·Paulo e da vila de Parnaíba; correspon
dencia d,a Junta da Fazenda de SP COl)l 

outras Juntas do Brasil; ordens dos Go
vernadores e Capitaes Generais de SP ao 
Regimento de Infantaria Miliciana de 
Sertanejos da Vi la de Itu; provis6es ecle
siásticas e seculares; inventários e cartas 
de sesmarias; privilégios concedidos a 
portugueses casados com índias. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
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preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE 00 l, AntigaSe9ao de Documentayao 
Histórica; Fichas-Resumo dos Códices, 
SPE-039; Publicafoes do Arquivo Naci
onal, 13e 14;Documentoslnteressantes, 
44. 
Observa~oes: Ver também RJl.97, Te
souraria da Fazenda da Província de Sao 
Paulo. 

RJl.42. Ju_nta da Real Fazenda da Ca
pitania do Pará 

Histórico: Ver conjunto·RJl.41. 
Datas-limite: 1769 a 1799. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,25m 
textuais. Sao quatro volumes, organiza
dos em tres códices. 
Conteúdo: Registro de avisos da Secreta
ria de Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos sobre os comboios enviados 
ao Pará e sobre a comunicayao com Mato 
Grosso, viario Madeira e com Goiás, via 
rio Tocantins; plano de navega9ao para 
Mato Grosso, com instru96es para aldea
mento de índios no rio Madeira; Carta 
Régia relativa a liberdade dos índios e a 
criayao do Corpo de Pedestres, com 

" extin9ao do Diretório dos Indios ( 1798); 
regimento dado ao Comandante dos Pe
destres; registro da provisao do Conselho 
Ultramarino relativo aos Corpos de Milí
cias e a forma de recrutamento de índios; 
"Plano para a civilizac;ao dos índios na 
Capitanía do Pará", manuscrito inédito 
com 55 capítulos, assinado por Dom 
Francisco de Souza Coutinho; Carta Ré
gia relativa aos bens e fazendas que per
tenceram a Ordem das Merces, com in
ventário dos bens sequestrados; arrema
ta9ao dos bens sequestrados aos jesuítas; 
construc;ao de embarcac;oes. Trata-se de 
urna documentayao importante sobre o 
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declínio e extinc;ao do Diretório Pombali
no no Grao-Pará e a reorganizayao da 
forya de trabalho indígena no Corpo de 
Milícias e no Corpo de Pedestres e sobre 
a atuayao das ordens religiosas na Ama-

" . zon1a. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Relayao de códices 
SPE 001, Antiga Se9ao de Documentac;ao 
Histórica. 
Observa~oes: Ver também RJl.96, Te
sourana da Fazenda da Província do 
Pará. 

RJl.43. Junta da Real Fazenda da Ca
pitania de Pernambuco 

Histórico: Ver RJ 1.41. Este conjunto deu 
entrada no Arquivo Nacional em 15/05/ 
1913, com procedencia da Delegacia Fis
cal do Tesouro Nacional em Pernambuco. 
Datas-limite: 1797 a 1822. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimens<ies: 0,09m 
textuais. Sao tres volumes em dois có
dices. 

Conteúdo: Rece ita e des pesa da Tesoura
ria Geral, durante vários anos, certifican
do, entre outros, o recebimento de impor
tancia dos dízimos arrecadados por 

" Diretores de Indios referentes as lavouras 
dos índios das Vilas de Assunc;ao, Atalaia 
e Palmeira; balan90 das despesas em su
cessivos anos, contendo pagamento dos 
vencimentos de soldos e pao a soldados e 
pra9as de índios destacados no Presídio 
de Femando, remessa de dinheiro mensal
mente ao almoxarifado do mesmo presí
dio para pagamento dos soldos de prac;as 
de índios e dos jornais dos que ali traba
lharam em seus ofícios a razao de 200 rs. 
por dia; registro do pagamento dos vencí-
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mentos aos índios que trabalharam na 
9onstru9ao do Correio Marítimo de Santo 
Antonio de O linda e aos índios e presos da 
Calceta que trabalharam na Fortaleza de 
Cinco Pontas de Rio de Janeiro a dezem
bro de 1798; vencimentos dos índios que 
trabalharam na arruma9ao das madeiras, 
na embarca9ao do pau brasil e na remessa 
de madeiras a Portugal; decretos sobre 
soldos, salários e arremata9ao de terras. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional. Vol. II (versao 
preliminar), -1991; Rela9ao dos códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica. 

RJl.44. Junta da Real Fazenda da Ca
pitania do Rio de Janeiro 
Histórico: Ver RJ 1.41. No caso do Rio de 
J aneiro, a documenta9ao existente no fun
do denominado Junta da Real Fazenda da 
Capitanía do Rio de Janeiro cobre apenas 
um período de oito anos, encontrando-se a 
maior parte da documenta9ao pertinente 
distribuída por outros fundos, como no 
Fundo Conselho de Fazenda. 
Datas-limite: 1800 a 1808. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Tipo de 
organiza~ao: cronológica. Dimensoes: 
0,05m textuais. Composto por apenas um 
códice. 
Conteúdo: Registro de avisos e ofícios, 
portarías e editais do Vice-Rei, provis6es, 
cartas régias e requerimentos, como o de 
José Rodrigues da Cruz, que solicita aux í
lio para "domesticar e civilizar" os índios 
Coroado das margens superiores do rio 
Paraíba; Carta Régia ordenando que se 
conceda auxilio, se distribua sesmarias e 
se catequize os índios Coroado com envio 
de missionários a Paraíba do Sul; navega-
9ao no rio Paraíba, corte e transporte de 
madeiras em jangadas ao longo de seu 
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curso; registro de ataques dos Botocudo 
no Vale dorio Doce, invas6es a fazendas 
e assassinato de portugueses; termos de 
declara9ao de guerra ofensiva aos Boto
cudo, com instru96es sobre o cativeiro 
dos prisioneiros de guerra, abrigados ao 
trabalho compulsório por dez anos. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica. 

RJl.45. Legisla~ao Provincial e Esta
dual 
Histórico: O Arquivo Nacional recebia 
diretamente das províncias e dos estados 
a cole9ao impressa dos atos legislativos. 
Contém a Colerao de Leis do Acre, 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Dis
trito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Guanabara, Maranhao, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Río Grande do Sul, 
Santa Catarina, Sao Paulo e Sergipe. 

Datas-limite: 1834 a 197 5. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 65,00m 
textuais. 

Conteúdo: Com o Ato Adicional de 
1834, as Assembléias Provinciais adqui
riram maior autonomía para legislarem 
sobre a catequese e civiliza9ao dos índios. 
Entre outras, a documentac;ao registra a 

; 

lei que restabelece o Diretório dos Indios 
no Ceará em 1843 e a que autoriza o 
governo provincial a solicitar da Santa Sé 
2 a 4 capuchinhos italianos para a cate
quese dos índios (1842); a lei de 1841 que 
autoriza o Presidente da Província de 
Sergipe a interferir nas terras da missao 
dos índios do Gerú; a que eleva ao status 
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de vila o Arraial de Palmeira dos Índios 
em Alagoas ( 1835); a que cria urna colo- . 
nia para os Kaiapó no Mato Grosso, em 
1835; a que cria a missao de Sao Joaquim 
no rio Branco em 1839, e um ano depois 
a que autoriza o Governo do Pará a criar 
mais quatro missoes no interior; leis em 
diferentes províncias, autorizando seus 
presidentes a contratarem missionários 
para a catequese e civilizac;ao dos índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO 
122, G-8 a 10. 

Observa~oes: Ver também RJ 1.6 e 
RJ 1.47. 

RJl.46. Leis 

Histórico: Com a Constituic;ao de 1824, 
deixaram de ser editadas as cartas de leis 
e os alvarás com forc;a de lei . A partir de 
1826, os atos editados aparecem denomi
nados como decretos e leis. A Colerao de 
Leis do Brasil passou, no mesmo ano, a 
ser separada em Atos do Poder Legis
lativo e Atos do Poder Executivo, sendo 
ambos numerados a partir de 1833. A 
Imprensa Nacional passou a editar a Co
lerao de Leis do lmpério desde 1808, 
inicialmente com esse título, em 1890, 
como de Decretos do Governo Provisó
rio e, posteriormente, como Colerao das 
Leis da República dos Estados Unidos 
do Brasil e, atualmente, Colerao das Le is 
da República Federativa do Brasil. 

Datas-limite: 1808 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, Colec;ao com lacunas 
nos períodos de 1889 a 1902 e de 19 t7 a 
1935. Dimensoes: 13,38m textuais. 

Conteúdo: A Colerao de Leis reproduz 
desde o seu primeiro volume as cartas de 
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Jeis, alvarás, leis, decretos e cartas régias 
sobre os mais diversos assuntos. No perí
odo de 1808 a 1825, destaque para a 
Carta Régia de 02/12/1808 sobre civili
zac;ao e educac;ao religiosa dos indios, a de 
01/04/1809 que aprova o "Plano de Povo
ar os Campos de Guarapuava" e de civi
lizar os índios que aí habitavam; a que 
determina o ordenado do Di retor dos Índi
os da Aldeia de Queluz (1811); a que 
reafirma a ex tinc;ao do Diretório dos Índ í
os abolido em 1798 (1811 ); os decretos 
que doam a particular as terras das sesma
rias dos índios de Sao José D'El Rei 
(1812); a decisao de 1813 que pede urna 
declarac;ao circunstanciada dos produtos 
medicinais indígenas de cada urna das 
capitanías, a que aprova despesas com 
expedic;oes contra os denominados índios 
Gaviao, Canela-Fina e Pedra-na-Boca· , 
decreto que concede aos índios do CE, PE 
e PB diversas merces pelos servic;os pres
tados contra os revoltosos de Recife 
( 1819), que anula concessao de terras dos 
Coroado de Valenc;a, que concede terras 
dos Acroá a particular, sobre os Kaiapó 
de MT, aldeamento no ES, despesas na 
guerra aos Botocudo e concessao de suas 
terras a particulares; decisao sobre o 
provimento dos Capitaes-Mores das al
deias de índios (1819); criac;ao de urna 
companhia de índios para o servic;o do 
arsenal da Marinha do Maranbao ( 1825); 
sobre os índios da Vila de Cimbres, PE; 
nomea~ao do Comandante da Forc;a das 
Bandeiras (1825); sobre a restituic;ao da 
posse das terras dos índios da Província 
do Rio Grande do Norte ordenada pela 
presidencia da mesma Província (1826). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Inventário temático 
sob forma de fichário F-120 G-6 a 8'; 
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Inventário Cronológico sob forma de fi
chário F-120 G-4 e 5; Manuela Carneiro 
da Cunha, org., Legisla~ao indigenista 
no século XIX, Sao Paulo, Edusp, 1992. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado (Rolo 003.0.76). 

RJl.47. Leis e Resolu~oes Provinciais 

Histórico: Reunindo textos de caráter 
legal de diversas províncias, o acervo 
provém de um único fundo, do Ministério 
do Império, que por determina~ao do Ato 
Adicional de 1834, tomou obrigatório o 
envio de cópias autenticadas de todos os 
atos promulgados pelo legislativo provin
cial ao Governo Central, para dirimir 
dúvidas e evitar o conflito da legisla9ao 
com a Constitui~ao. 

Datas-limite: 1835 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, topográfi
ca. Existem índices cronológico e geográ
fico, estando em prepara9ao um índice 
temático. Dimensoes: 3,16m textuais. 

Conteúdo: Engloba legisla~ao referente 
a aldeamentos, catequese, cria~ao de co
lonias, demarca~ao de terras, missoes e 
outros. Destaque para a Resolu~ao de 24/ 
04/ 1841 qµe autoriza o governo da Pro
víncia de Mato Grosso a estabelecer alde
amentos no Salto Augusto e em outros 
pontos dos rios Arinos e Juruena; o De
creto de 28/10/1853 que autoriza o Presi-.. 
dente da Província do Rio Grande do Sul 
a promover a catequese, civiliza~ao e 
aldeamentodos indígenas; aResolu~aode 
02/07 /1841 que determina gratifica\:ªº 
anual de 60.000 rs. a particular para 
ensinar aos índios a doutrina crista, em 
Goiás; a Resolu\:ªº de 29/04/1843 que 
autoriza o Presidente da Província de 
Santa Catarina a auxiliar pelos cofres 
provinciais, com a quantia de dois con tos 
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de réis, o estabelecimento de urna missao 
das Sociedades Propagadoras da Fé, de 
Lyon, a bem da catequese e civiliza~ao 
dos indígenas e outras. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; lnventário cronológi
co sumário sob forma de fichário; Inven
tário Geoe;ráfico sumário sob forma de 
fichário; Indice temático (ero prepara
~ao). 

Observa~oos-: Ver também RJl.6 e 
RJl .45. 

RJl.48. Luiz Gastao D'Escragnolle 
Dória 

Histórico: Luiz Gastao D'Escragnolle 
Dória (1869-1948), nascido no Rio de 
Janeiro, colaborou em vários jornais e 
revistas. Foi redator de debates do Senado 
Federal (1896), dedicou-se ao magistério 
oficial e particular, sendo professor cate
drático de História do Brasil no Colégio 
Pedro 11 e pesquisando na Europa docu
mentos sobre a História do Brasil (1910-
1917). Foi Diretor do Arquivo Nacional 
(1917-22) e membro do Instituto Históri
co e Geográfico Brasileiro. A documenta
c;ao foi incorporada a Sevao Histórica ero 
1949. 

Datas-limite: 1825 a 1948. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Dimensoes: 4,76m textuais. 
Sao 6.000 documentos em 28 caixas, 
incluindo plantas, mapas e fotografías. 

Conteúdo: J ornais, revistas, boletins, 
discursos, relatórios, cartas, memórias, 
ofícios, decretos, plantas, mapas, cader
nos de anotav5es, entre outros, sobre os 
mais variados temas, incluindo as rela
v5es exteriores, a invasao francesa, a do-
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mina9ao holandesa no Brasil, assuntos 
militares e descri<;6es do litoral brasileiro. 
Nos documentos sobre o Brasil copiados 
em vários arquivos da Fran<;a, a referen
cia sobre índios é pequena, como nas 
"Reflexoes sobre o Estado Atual do Bra
sil", de autoría do cónsul frances no Por
to, Guinebaud, escrito em 1814, onde se 
faz referencia ao recenseamento do Brasil 
por ordem do governo portugues, realiza
do por autoridades civis e eclesiásticas. 
Feito no início do século XIX, os resulta
dos do censo - "Guardados em Segredo 
em Lisboa" - especificam o total da popu
la<;ao de escravos, mulatos e negros - a 
maioria - o total de brancos e de índios, 
bem como a populac;ao das principais 
cidades. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Fichas-Guia dos Ar
quivos Particulares do Arquivo Nacional 
SAP 1982, G-1; Listagem Sumária AP-
18; Fichário das séries Correspondencia e 
Recortes de Jornais; Publica~oes do Ar
quivo Nacional, 18. 

R.Jl.49. Mário Augusto Teixeira de 
Freitas 
Histórico: Mário Augusto Teixeira de 
Freitas (1890-1956) nasceu na Bahía e 
faleceu no Rio de J aneiro. Primeiro-Se
cretário do Instituto Brasileiro de Geogra
fía e Estatística, anteriormente nomeado 
Delegado Geral do Recenseamento em 
Minas Gerais (1920), foi convidado para 
os cargos de Diretor do Servic;o de Esta
tística Geral de Minas Gerais e de Dire
tor-Geral da antiga Diretoria de Informa-
9ao, Estatística e Divulga9ao do Ministé
rio da Educac;ao e Saúde Pública. 
Aposentou-se em 1952, porém continuou 
a atuare, em 1955, participou ativamente 
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das reunioes do Instituto Interamericano 
de Estatística e da 29ª Sessao do Instituto 
Internacional de Estatística. Fundou o 
Anuário Estatístico do Brasil, a Revista 
Brasileira de Estatística e outras. O fun
do foi doado pelo IBGE, representado por 
seu Presidente, Isaac Kertennetzky, em 
1978. 
Datas-limite: 1912 a 1958. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 11,50m 
textuais. Sao aproximadamente 13.500 
documentos em 64 caixas. 

Conteúdo: Documentos referentes a 
agro-pecuária, coloniza9ao, imigrac;ao, 
geografia e estatística, cria<;ao de territó
rios federais, Conselho de Seguranc;a 
Nacional e outros. Sao artigos, cartas, 
boletins, discurso, estudos, publicac;oes, 
relatórios e recortes de jornal; e~tudos 
demográficos com estimativas de previ
sao do desenvolvimento da populac;ao das 
unidades da federa9ao no decenio 1950-
1960; plano de revisao territorial do Bra
sil, com a cria9ao de 5 territórios de 
fronteira - Amapá, Guaporé, Pon ta Pora, 
Iguac;u e Rio Branco - sem qualquer 
men<;ao aos índios que aí habitavam; re
cortes com informa9ao sobre os Aimoré 
da regiao do rio Doce; conferencia profe
rida em 1945, com dados e estimativas 
demográficas e considerac;oes sobre "A 
Reduzida Importancia do Elemento Indí
gena", o crescimento da imigrac;ao euro
péia e a convivencia e fusao de grupos 
étnicos diversos. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Inventário Analítico 
AP-48; Ficha-Guia dos Arquivos Parti
culares do Arquivo Nacional SAP, G-01; , 
Rela9ao dos Arquivos Particulares e Indi-
ce de Assuntos. 
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RJl.50. Marques de Lavradio 

Histórico: Luís de Almeida Soares Por
tugal Alarcao ~a Melo Silva e 
Mascarenhas ( 1729-1790) nasceu em 
Portugal. Poi Vice-Rei do Brasil de 1769 
a 1779, depois de ha ver sido Governador 
e Capitao-General da Bahia (1768). Foi 
responsável pela constru9ao das f ortale
zas do Pico e do Leme e do Chafariz da 
Glória. Abriu novas ruas, inclusive a que 

• conserva o seu nome. Em 1779 voltou ao 
Reino, passando o governo ao seu suces
sor Luís de Vasconcelos e Souza. Nome
ado por indica9ao do Marques de Pombal, 
assumiu o Vice-Reinado no período mar
cado pelo início do declínio da minera~ao 
de ouro e diamantes em Minas Gerais. 
Suas cartas, escritas a parentes e amigos 
em Portugal e no Brasil, abordam assun
tos diversos, entre os quais a política de 
cristianizayao dos indígenas. Adquirido 
em Portugal e trazido para o Brasil por 
Marcos Carneiro de Mendonya, o acervo 
foi comprado pelo Arquivo Nacional em 
1965. Parte dessa correspondencia foi 
publicada em 1972 pelo Arquivo Nacio
nal no volume Cartas da Bahia ( 1768-
1769) e em 1977 no volume Cartas do 
Rio de Janeiro. 

Datas-limite: 1768 a 1776. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: O, 17m tex
tuais. 

Conteúdo: Contém 557 cartas do Mar
ques de Lavradio a diferentes destinatári
os, coro inf orma96es, entre o u tras, sobre 
os índios. Dá notícias sobre a política 
indigenista executada em seu govemo: a 
conquista de índios bravos que "inun
dam" os sertoes, concentrados em mais de 
62 aldeias; as estratégias para civilizar os 
índios, diferentes das "alucina~oes jesuí
tas", e que consistem na educayao de 
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jovens retirados de suas tribos; a inser~ao 
dos índios no trabalho em fazendas parti
culares em troca de um jornal. Aconselha 
ao administrador da aldeia de Sao 
Barnabé a fazer a paz com os índ,os, a 
dar-lhes terras e instrumentos para que as 
cultivem e exige rigor com os índios 
revoltosos. Lamenta o processo de expro
pria~ao das terras indígenas, e explicita 
que nao tem solu~ao para o problema. 
Informa sobre ordens dadas ao almo
xarife dos armazéns da Fazenda Real 
para fornecimento de subsistencia aos 
índios, critica as ordens religiosas na sua 
a9ao missionária e defende a política de 
Pombal. A presenta ao Governador e Ca
pitao-General da Capitanía de Goiás um 
projeto para os índios das missoes. Infor
ma sobre índios do Río Grande e detalha 
sua rela~ao de amizade com um velho 
cacique. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Marques do Lavradio: 
Indice temático e índice onomástico, AP-

,. 41; Cartas da Bahia ( 1768-69 ), Série de 
publica96es nº 68 do Arquivo Nacional; 
Cartas do Rio de Janeiro ( 1769-76), Río 
de Janeiro, Instituto Estadual do Livro. 
1978. 

RJl.51. Maurício de Nassau 

Histórico: Johann Mauritius van 
Nassau-Siegen nasceu na Alemanha em 
1604 e morreu em 1679. Militar e admi
nistrador colonial holandes, nomeado 
Governador das Possessoes no Brasil, 
chegou ao Recife em 163 7. Fortaleceu o 
domínio batavo em Pernambuco e na 
Paraíba, assenhorou-se do litoral de 
Sergipe e do Maranhao, mas fracassou na 
tentativa de conquistar a Bahia ( 1639). 
Incrementou a economia a9ucareira, in-
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troduziu métodos aperfei9oados de culti
vo da cana e do fumo e modemizou a 
cidade do Recife. Voltou a Europa em 
1644. 

Datas-limite: 1641 a 1644. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: O, l 7m tex
tuais. 

Conteúdo: Cópias em holandes, com tra
du9ao ao frances feita no século XIX ou 
início do XX, da correspondencia trocada 
entre o titular e membro do Alto Conselho 
Secreto, referente ao envio de embarca-
96es para a Conquista do Maranhao em 
1641 e de Luanda (Angola), com men9ao 
da participa9ao de índios comandados por 
Gedeon Morris na conquista de Sao Luís, 
muitos deles dizimados pela varíola e 
outros empregados nas salinas; recruta
mento de brasileiros (Tupi) e Tapuia na 
costa do Ceará; posse da Capitanía do 
Maranhao, com versao sobre a rendi9ao 
de Bento Maciel Parente e demais portu
gueses; relato sobre a revolta dos portu
gueses contra a ocupa9ao, depois da che
gada de refor90 de 3.000 índios do Pará, 
que combateram para expulsar os holan
deses; referencias a alian9a dos portugue
ses com os índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dqs do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991 ;InventáriodeCole96es 
da Se9ao de Documentos Privados SAP, 
Vol. l. 

RJl.52. Mesa da Consciencia e Ordens 
Histórico: A Mesa da Consciencia e Or
dens foi um órgao judiciário do governo 
portugues estabelecido em 1532 e incor
porando, a partir de 1551, as ordens mili
tares. Era de sua competencia a arrecada-
9ao da fazenda dos súditos falecidos fora 
do Reino. Os seus juízes-clérigos e leigos 
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.podiam conhecer e julgar quaisquer pro
cessos de cunho eclesiástico ou civil, que 
envolvessem religiosos com privilégio de 
foro. A Mesa funcionava, ainda, como 
conselheira na provisao de carg0s eclesi
ásticos, devido ao direito do padreado e 
emitia pareceres sobre assuntos lig~dos a 
estabelecimentos de caridade, capelas, 
hospitais etc. Criada no Rio de J aneiro 
pelo Alvará de 22/04/1808, na Regencia 
de D. Joao, foi extinta pela Lei de 18/09/ • 
1828, passando seus papéis, autos e li vros 
para o Supremo Tribunal de Justi9a. 

Datas-limite: 1679 a 1828. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental, Os códices estao organizados por 
espécie documental: alvarás, decretos, 
etc. Os documentos em caixa em séries 
temáticas: catedrais, cabidos, etc. Di
mens0es: 33, 13m textuais. Sao 56 
códices com 93 volumes e 118 caixas. 

Conteúdo: Abundante documentac;ao 
sobre o papel da lgreja "para domar a 
fereza dos índios". Contém registros de 
cria9ao de freguesias e capelas, ermidas e 
paróquias, instru96es relativas a missoes 
e índios, consultas da Mesa de Conscien
cia e Ordens de Lisboa, ofícios e propos
tas eclesiásticas, estatutos de ordens reli
giosas, irmandades e confrarias. Nas tres 
primeiras décadas do século XIX, sao · 
centenas os requerimentos para reedificar 
paróquias como meio de atrair índios ar
redios e dispersos e concentrá-los em al
deias. Destaque para o Bispado do Pará, 
que propoe o uso dos bens inventariados 
dos mercedários para fundar um edu
candário para os índios e índias, atrair 
Munduruku e prepararempregados marí
timos destinados ao Real Servic;o do co
mérci o interior; catequese de 500 Coroa-
do e Coropó, nova colonia da conquista , 
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dos índios do río Doce, e domestica9ao 
dos Puri na regiao de Itapemirim; índios 
de Pinheiros, B ispado de Sao Paulo, redu-
9ao de 6 para 3 as aldeias do rio Tiete, 
pagamento de congruas a vigários das 
aldeias de Embú, Sao Miguel e Itape
cerica; abaixo assinado de 50 índios da 
freguesia de N.S. dos Anjos e pedido de 
auxilio para aldeia de Sao Nicolao no rio 
Guaíba (RS); requerimentos de vigários 
de Sao José dos Kariri, dos índios da 
aldeia de N.S. da Escada e de Porto Real, 
no Bispado de Pernambuco, dos índios de 
Vi la Vi9osa e Mecejana, da Capitanía do 
Ceará, da aldeia do rio das Velhas e 
Aldeia dos Bois (MG) e índios da Beira da 
Mata da Corda, Bispado de Goiás. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta
~ªº Histórica; Rela9ao de Documentos 
em Caixas SPE-002, Antiga SDH; Inven
tário Sumário sob forma de fichário F-76, 
G-06; Índice Onomástico das caixas 103 
a 320; Documentos preparados para o 
prelo nº 125. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJl.53. Mesa do Desembargo do Pa~o 
Histórico: A Mesa do Desembargo do 
Pa90, originalmente ligada a Casa da 
Suplica9ao ou Tribunal das Cortes, fun
cionava como se9ao deste órgao portugu
es, incumbida das questoes judiciais, ex
pedi9ao de gra9as e merces, dentre elas, 
cartas de perdao de penas. Deliberava 
sobre peti96es, confirmava a elei9ao de 
magistrados, reconhecia senten9as, perfi
lhamentos, doa95es e concedia cartas de 
privilégios e de legitima96es. Em 1521, 
transf ormou-se em Tribunal dos Desem-

211 

bargadores do Pa90, agregando as suas 
func;oes a revisao de processos julgados 
pela Camara do Cível ou da Suplicac;ao. 
Criada no Rio de Janeiro em 22/04/1808, 
teve suas atribui96es ampliadas pelas per
tencentes ao Conselho Ultramarino, 
exceto aquelas de caráter militar. Extinta 
em 18/09/1828, seus papéis passaram 
para o Supremo Tribunal de J usti9a. 

Datas-limite: 1799 a 1834. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimens0es: 74,97m textuais. 
Sao 215 volumes em 29 códices e 209 
ca1xas. 

Conteúdo: Contém recursos judiciários, 
documentos relativos as camaras munici
pais, queixas, devassas, petic;oes e corres
pondencia com diferentes autoridades. 
No início do século XIX requerimentos 
pedindo a cria9ao de urna cadeira de pri
meiras letras para os índios Coroado 
(Mariana MG), para dois mil índios de 
Alagoas e para índios de Pernambuco e 
Goiás; requerimentos de índios soldados 
de Extremos (RN), de Vila Flor (RN), de 
índios de Valenc;a e da aldeia de S. 
Bamabé (RJ); informa96es da Conser-, 
vatoria de Indios sobre alvará de fianc;as 
para índios e escravos em crimes de assas
sinato; comuta96es de degredo; conquista 
dos Nungoigó (sic) da aldeia de Santo 
Antonio de Cantanhede; solicita96es de 
demarcac;ao de terras feitas por diferentes 
grupos do nordeste; consultas de presi
dentes de província sobre concessao de 
terras a índios; ataques de índios e invasao 
de terras em Cabo Frío e na Bahia; índices 
de sesmarias; diversos documentos sobre 
catequese na Bahia, em Valen~a - onde 
índios conviviam em aldeia com pardos 
libertos - e no RS, com requerimento dos 
índios Guarani da aldeia de S. Nicolau. 
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Este fundo contém urna gama considerá
vel de documentos assinados por índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de códices 
SPE 001, Antiga Seyao de Documentayao 
Histórica; Rela~ao de Documentos em 
Caixas SPE 002, Antiga SDH; Inventário 
soba forma de fichário. F-78, G-1 a 8. 

RJl.54. Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas 

Histórico: Criado em 1860, recebeu atri
buiy5es que antes estavam a cargo do 
Ministério do Império e do Ministério da 
Justiya. Pela Leí de 30/10/1891, que reor
ganizou os serviyos da administra~ao fe
deral, este ministério passou a denomi
nar-se Ministério da Indústria, Viayao e 
Obras Públicas. A documentayao deu 
entrada através de vários recolhimentos 
efetuados pelo próprio ministério entre 
1861e1908. Na Divisao de Documenta
yao Escrita, sob esta denominayao, 
acham-se reunidos a coleyao de mesmo 
nome da antiga Seyao de Documentayao 
Histórica, o conjunto anteriormente iden
tificado como MACOP (Ari Pimentel) e 
códices SPE identificados em 1989. Entre 
os referidos códices identificou-se parce
la significativa correspondente ao Fundo 
Correio Geral do Paraná. 

Datas-limite: 1859 a 1896. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 2,75m 
textuais, 49 mapas, 103 plantas, 30 dese
nhos e gravuras. 

Conteúdo: Contém correspondencia de 
diversas autoridades com o MACOP so
bre colonizayao, papéis da Inspetoria 
Geral de Terras e ColonizayaO, mediyaO 
de terras nas províncias e livro de escritu-
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ra~ao das despesas com o serviyo de 
catequese nos anos 1866-1867 em várias 
províncias; registra gastos com alimenta
yao de índios, brindes, intérpretes de lín
guas indígenas, transporte e sustento de 
missionários e Diretores de Índios; gastos 
com o estabelecimento dos Educandos 
(AM), com o diretor-missionário da al
deia do Salto do Rio (BA), com a missao 
no rio Doce (ES) e com intérpretes dos 
índios do Mutum e do Guandu (ES); ajuda 
de custo a missionários do rio Doce, a 
capuchinhos das aldeias Sao Joaquim de 
J animbú, Boa Vista e Pedro Afonso e com 
brindes aos índios Xerente de Goiás; ali
menta~ao de índios do Maranhao; auxilio 
para viagens de índios do Mato Grosso a 
Corte; pagamento a índios remadores das 
canoas dos missionários a aldeia de Sao 
J oao do Araguaia; mantimentos e brindes 
para aldeia Maracana e para índios 
Pacajá (PA); serviyos as aldeias Sao 
Pedro de Alcantara, Sao Jeronimo e 
Paranapanema (PR); medicamentos e 
vestuário para índios da aldeia Tijuco 
Pre to (SP), N onoái (RS), e Porto da Folha 
(SE). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Relayao de códices 
SPE-001, Antiga SDH; Relayao dos Do
cumentos em Caixas SPE-002, Antiga 
SDH; Catálogo dos Livros Existentes na 
Se9iio Histórica, Publica~ao nº 13; Rela
~ao Sumária do MACOP SPE-191. 

RJl.55. Ministério da Fazenda 

Histórico: O Ministério da Fazenda, cri
ado em 1808, foi o único dos Ministérios 
estabelecidos no Brasil a ser estruturado 
internamente com setores, fun~6es e com
petencia definidas e hierarquizadas devi
do as necessidades tributárias e fiscali-
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zadoras decorrentes da instala9ao da Cor
te no Rio de Janeiro. O Ministério da 
Fazenda nao sofreu nenhuma fusao nem 
deu origem a nenhum ministério, até mar-
90 de 1990, quando f oi fundido com o 
Ministério do Desenvolvimento da Indús
tria e do Comércio, dando origem ao 
Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento. Na Divisao de Documenta9ao 
Escrita estao reunidos sob esta denomina-
9ao documentos oriundos da antiga Se9ao 
de Documenta9ao Histórica, e códices da 
SPE identificados em 1989. 
Datas-limite: 1804 a 1923 Tratamento 
técnico: Organizado parcialmente 
(DDE), identificada ( caixas) e totalmente 
(DDA). Organiza~ao: cronológica, te
mática. Dimensoes: 9,97m textuais, 2 
plantas. 
Conteúdo: Requerimentos, recibos, des
pachos de navios, balancetes, ofícios, ta
belas de rendimentos e despesas do Real 
Erário. Contém informa95es relevantes 

~ 

sobre a Diretoria de Indios na Amazonia 
no período de 1845-1860, presentes na 
correspondencia com o Govemo da Pro
víncia e Tesouraria da Fazenda do Pará: 
despesas com catequese e civiliza9ao de 
índios, pagamentos de diárias a capuchi
nhos e com f ornecimento de ferramentas 
aos Apinagé; gastos com missoes nos ríos 
Tapajós, alto Tocantins, Araguaia, Ara
guari, Negro, Branco e Madeira; rela9ao 
de objetos remetidos as missoes: armas, 
pólvora, chumbo, rosários, espelhos e 
outros; pagamento a índios empregados 
em obras públicas e fomecimento de aJi
menta9ao a índios da missao do Andirá; 
relatório do missionário Gregório Bene 
sobre conflitos com negociantes e solda
dos do Porte Sao J oaquim pelo controle da 
f or9a de trabalho indígena e proposta de 
crfa9ao de nova missao no rio Negro 
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(AM); informa96es sobre a Diretoria de 
Índios no Pará, seu funcionamento admi
nistrativo e substitui9ao de diretores; epi
demia de febre amare]a em lgarapé-Mi
rim; despesas efetivadas com estabeleci
mentos de educandos e prisao de vadios e 
desertores. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 

· preliminar), 1991; Rela9ao de Documen
tos em Caixas. SPE-002. 
Microfilme: parcialmente microfilmado. 
Observa~oes: A documenta9ao apresen
ta urna )acuna em suas datas-limite no 
período de 1889-1904. 

RJl.56. Ministério da Guerra e Negó
cios Estrangeiros 
Histórico: A Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra foi 
criada em Portugal em 1736. Instituí da no 
Brasil em 1808, conservou as mesmas 
atribui9oes até sua cisao, em 1821, em 
dois órgaos distintos, ficando a Secretaria 
dos Negócios Estrangeiros sob a dire9ao 
da Secretaria dos Negócios do Reino. A 
Se~retaria da Guerra foi desmembrada 
em 1822e,em 1909,aestruturadoMinis
tério da Guerra modificou-se recebendo 
novas atribui9oes. Em 1967 passou a 
denominar-se Ministério do Exército. 
Datas-limite: 1808 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
~espécie documental. Dimensoes: 2,07m 
textuais. Sao tres códices e cinco caixas. 
Conteúdo: Contém registros de avisos, 
ordens do dia, memórias, ofícios de presi
dentes de provf ncia ao Ministério da 
Guerra. Destaque para a memória escrita 
por Joao Antonio Rodrigues de Carvalho 
sobre a Capitanía do Ceará (1816). O 
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autor, ouvidordaquelacomarca, levantou 
pessoalmente informac;oes estatísticas, 
descrevendo lugares, freguesias e vilas, 
incluindo as aldeias indígenas de Mece
jana, Arronches, Soure, Vila Vic;osa e 
Mon'te-Mor, e a populac;ao indígena de 
Aquiraz, Fortaleza, Sobral (freguesia de 
Almofala), Quixeramobim e Santo Anto
nio do Jardim, na qual se achava incluída 
a freguesia da Missao Velha, antiga al
deia dos jesuítas, a]ém de aldeias na Serra 
do Baturité, ao sul de Fortaleza. Contém 
ainda a memória de Duarte da Ponte Ri
beiro sobre as rela96es do Brasil comas 
repúblicas do Rio daPrata, compreenden
do as negocia96es diplomáticas entre o 
governo imperial e os daqueles estados 
desde 1829 até 1843 e a memória das 
negocia96es relativas aconvenc;aoconsu
lar entre o Brasil e a Fran9a (1865). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Relac;ao de Documen
tos em Caixas SPE 002; Relac;ao de 
Códices SPE 00 l; Publicafi5es do Arqui
vo Nacional, 24. 

RJl.57. Ministério da Justi~a 
Histórico: A Secretaria de Estado dos 
Negócios da Justic;a, criada em 1822, 
passou a responder por todos os objetos 
de Justi9a Civil e Criminal, os Negócios 
Eclesiásticos, a expedic;ao das nomeac;oes 
de todos os Jugares da magistratura, ofíci
os e empregos pertencentes a esta reparti
c;ao, a inspec;ao das prisoes e tudo quanto 
fosse relativo a seguranc;a pública, além 
da promulga9ao de todas as leis, decretos, 
resoluc;oes e ordens sobre tais assuntos. 
Foi estruturado em 1830, perdendo em 
1860 algumas atribui96es para o recém 
criado Ministério da Agricultura, Comér
cio e Obras Públicas. Em 1891, transfor-
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mou-se em Ministério da Justi9a e Negó
cios Interiores, passando, em 1967, a 
denominar-se · Ministério da J ustic;a. A 
documentac;ao deu entrada por recolhi
mento efetuado pelo Ministério do Impé
rio em 1842 e 1870 e pelo Ministério da 
Justi9a e Negócios Interiores em 1901 e 
1926. A documenta9ao intermediária f oi 
transferida em 1979, 1980, 1981, 1985 e 
1986. 

Datas-limite: 1808 a 197 5. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Os códices estao or
ganizados em ordem cronológica, os do
cumentos em caixas temática e crono
logicamente. Dimensoes: 1339,52m 
textuais. Sao 26 caixas e 21 códices. 

Conteúdo: Contém farto material sobre 
processos e conflitos envolvendo índios 
em mu itas províncias do Brasil, a atua9ao 
do aparelho judiciário e da política indige
nista do Brasil Império. Destacam-se es
tatísticas criminais, com números de ho
micídios, suicídios, óbitos, incendios, 
roubos e agressoes, incluindo correrías 
em Mato Grosso, Goiás e Sao Paulo, 
organiza9ao de bandeiras no río Sao Lou
renc;o ( 1856) com instru96es para tropas 
e premios porcada índio adulto aprisiona
do; acusa9oes a Coroado de Mato Grosso 
por incendio de fazendas e senzalas; ho
micídios de índios em Santa Catarina e 
Amazonas (rio Javari); ataques de índios 
a fazendeiros no alto Pindaré (MA), de 
índios Canoeiro em Goiás e no rio Jutaí; 
represálias a índios rebelados contra alde
amento em Sao Pedro do Su1; mapas 
semanais e mensais da década de 1850-
1860 com registro, entre outros, de crimes 
cometidos por índios ou contra índios, 
envolvendo os Mura no rio Madeira, 
Kaingang no Paraná, prisao e condena~ao 
de índios na Bahía, Amazonas e Santa 
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Catarina; homicídios de índios no Ceará e 
Maranhao com fuga de criminosos; 
agressoes a diretores de aldeias; diligenci-,, 
as de Ouvidore Conservador de Indios em 
Valen9a (RJ), relatos de Juiz de Sesmari
as em Paty do Alferes e resistencia de 
foreiros da aldeia de Cabo Frio. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta
~ªº Histórica. Rela9ao dos Documentos 
em Caixas, SPE-002, Antiga SDH; In
ventário sob forma de fichário. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

Observa~oes: A documenta9ao interme
diária está apenas identificada (DPA
Brasíl ia). 1Apresenta urna lacuna em suas 
datas-limites no período de 1900 a 1940. 
Existem restri96es de acesso para a docu
menta9ao em Brasília (DPA). 

RJl.58. Ministérios do Reino e do Im-
, . 

per10 

Histórico: A Secretaria de Estado dos 
Negócios do Brasil, criada em 1788, era 
responsável pelo provimento de cargos e 
títulos honoríficos, dos negócios eclesiás
ticos, judiciários e policiais. Passou a 
denominar-se Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino a partir de 1817. Em 
1822, esta secretaria incorporou a Secre
taria de Estado dos Negócios Estrangei:
ros e da Guerra. Em consequencia da 
Independencia e posterior aclama9ao de 
D. Pedro como lmperador do Brasil, pas
sou a denominar-se Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império e Estrangeiros. 
A documenta9ao deu entrada através de 
recolhimento efetuado pelo Ministério da 
Justi9a e Negócios Interiores em 1913. 
Está ordenada sob a denomina~ao "Mi
nistério do Reino e do Império". Existem 
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ainda dais outros fundos denominados 
respectivamente "Ministério do Império" 
e "Ministério do Reino", com um volume 
de documentos superior a este, mas 
irrelevantes para a temática indígena. 

Datas-limite: 1758 a 1848. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental, te
mática. Dimensoes: 1,21 m textuais. Sao 
duas caixas. 

Conteúdo: Circulares, ofícios, livros de 
recibos, registro de avisos, pareceres, or
dens, alvarás, cartas régias e decretos 
sobre assuntos diversos e negócios eclesi
ásticos; correspondencia sobre epidemias 
no Rio de Janeiro e Nordeste; mapas ~ 
quadros estatísticos das províncias do 
Maranhao, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Rio de J aneiro e Ceará, 
alguns discriminando a popula9ao entre 
brancas, negros, índios e mulatos, como o 
mapa do Ceará (1837), com urna popula
~ao de 69.412 brancas e 10.615 índios, 
com destaque para as aldeias indígenas 
mais povoadas, situadas em Vila Vi~osa, 
Mecejana e Fortaleza; correspondencia 
sobre domestica9ao, aldeamento e cate
quese dos Coroado das margens superio
res do rio Paraíba, com deslocamento de 
índios da aldeia de Sao Luiz (Rezende) 
para abertura de estradas (1801); corres
pondencia sobre a guerra aos Botocudo, 
denúncia sobre desvíos de ferramentas, 
remédios e outros utensílios destinados 
aos Botocudo e vendidos pelo Diretor de ,, 
Indios (1824); correspondencia com a 
Secretaria de Estado dos Negócios Es
trangeiros e da Guerra sobre expedi9ao 
contra Botocudo e demais na96es ( 1820) 
e portarias com nomea~oes de Diretores , 
Gerais de Indios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
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preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao. Histórica; Rela9ao de Documentos 
em Caixas SPE-002, AntigaSDH; Inven
tário sob forma de fichário. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJl.59. Negócios de Portugal 

Histórico: Esta cole9ao é composta basi
camente da documenta9ao trazida de Por
tugal por D. Joao VI, quando da transfe
rencia da Família Real para o Brasil e 
daquela enviada no período em que a 
Corte se instalou no Rio de Janeiro. 
Acham-se reunidos ainda documentos de 
alguns fundos, unidos pela temática, 
como por exemplo o do Gabinete do Rei e 
do Ministério do Reino, que recebiam a 
documenta9ao enviada pelos órgaos por
tugu~ses para exame no Brasil. Em sua 
maior parte, essa documenta9ao foi reco
lhida ao entao Arquivo Público do Im
pério pela Secretaria de Estado dos Negó
cios do Império. O primeiro tratamento 
técnico que lhe f oi dispensado ocorr.eu em 
1939. Em janeiro de 1993, estava em 
processo de reorganiza9ao. Contém al
guns documentos dos séculos XVI e 
XVII, mas a maior parte da documenta-
9ao abrange a última década do século 
XVIII e as duas primeiras do século XIX. 

Datas-limite: 1596 a 1851. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. A documenta9ao em 
caixas foi descrita extensivamente, mas 
os anexos foram separados sem obedecer 
a critérios. Dimensoes: 41, 71 m textuais. 
Sao 105 volumes organizados em 44 
códices e 140 caixas. 

Conteúdo: Documentos sobre assuntos 
políticos e eclesiásticos; papéis sobre 
consultas a Mesa do Desembargo do 
Pa90; resumo da balan9a geral do comér-
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cio do Reino de Portugal com o Brasil; 
sinopse da cole9ao de cartas de soberanos 
europeus onde se faz referencia aos índios 
do Brasil; autos acordados entre Espanha 
e Portugal sobre limites da América; cor
respondencia de Pombal e com presiden
tes de províncias; processos de usurpa~ao 
de terras indígenas por engenhos do nor
deste; pagamento de foros a particulares 
de sesmaria pertencente aos índios 
Guarulho; medi9ao de terras indígenas a 
favor de moradores; apropria9ao de terras 
indígenas no Rio Grande do Norte e Mi
nas Gerais; representa96es de índios con
tra colonos; trabalho indígena para 
arrematantes de dízimos; participa9ao de 
índios da aldeia de Sao Félix (RJ) nos 
trabalhos da Fazenda Santa Cruz, substi
tuindo mil negros africanos; representa
yao aos Charrua e Minuano por governos 
do Río Grande do Sul e Montevidéu; 
aldeamento dos Corcado; ataques indíge
nas as freguesias de Campo Alegre e Sao 
Joao Marcos; expulsao dos índios da al
deia de Itaguaí; relatórios sobre situa~ao 
de várias aldeias; hostilidades dos portu
gueses aos índios do Vice-Reinado da 
Prata. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Relayao de Códices 
SPE-001, Antiga Se~ao de Documenta
yao Histórica; Rela~ao de Documentos 
em Caixas SPE-002, Antiga Se9ao de 
Documenta~ao Histórica; Índice onomás
tico, temático e topográfico sob forma de 
fichário F-75 G-7; Publicar;oes do Arqui
vo Nacional, 39, 41 e elenco; Publica
r;oes avulsas, nº 67; Inventário analítico, 
documentos preparados para o prelo nº 
26, 28, 29 e 30. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 
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RJl.60. Oficios de Notas do Rio de 
Janeiro-1º Oficio 

Histórico: Com a fundac;ao da cidade do 
Rio de Janeiro em 1565, Mem de Sá cria 
o 1 º Ofício de Notas, nomeando como 
proprietário Pero da Costa. Esse título 
será substituído por Serventuário Vitalí
cio em 1827, que atualmente corresponde 
ao titular do cartório. A documenta~ao 
deu entrada através de recoJhimentos 
efetuados pelo próprio cartório nos anos 
de 1948, 1950e 1953.Nomesmoperíodo, 
14 outros cartórios do Río de Janeiro 
recolheram igualmente os seus respecti
vos acervos ao Arquivo Nacional, como o 
do 2° Ofício de Notas, criado em 1566, o 
3º0fíciodeNotasem 1619,o4º0fíciode 
Notas em 1657 e outros. 

' 

Datas-limite: 1594 a 1944. Tratamento 
técnico: o"rganizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 50,70m textuais. 

Conteúdo: Livros de notas, de registro 
geral, de procurac;oes, de substabeleci
mentos e de registro de letras e protestos; 
livros de sesmarias dos séculos XVI e 
XVII com cartas de sesmarias de terras, 
chaos e águas concedidas a diversos mo
radores por Salvador Correa de Sá, capi
tao e governador da cidade do Rio de 
Janeiro (1594-1595), com registro de pe
tic;ao, pareceres e despachos, onde vários 
requerentes justificam as razoes do mere
cimento das sesmarias, alegando terem 
lutado em guerras contra índios, entre os 
quais os Goitacá. Existem ainda muitas 
referencias aos limites das sesmarias com 
"terra firme de matos verdadeiros e pouso 
do gentío" e com trilhas, caminhos e aldei
as indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Resumo .Histórico da 

217 

Sec;ao Judiciária; Guia de Fundos da Se
c;ao do Poder Judiciário, SPJ-001; Rela
~ao de Recolhimento 1, lA, lB, lC ... e ID; 
Indice onomástico de escrituras; Indice 
topográfico do 1º Ofício de Notas; Inven
tário sumário do 1 º Ofício de Notas, SPJ-
002. 

Microfilme: parcialmente microfilmado 
(a partir do livro 200 de 1808). 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vac;ao. 

RJl.61. Ordem do Carmo 
Histórico: A Ordem do Carmo teve ori
gem na regiao de Monte Carmel o na Síria, 
a partir de um grupo de eremitas liderados 
por Sao Bertoldo da Calábria, que aí se 
instalaram no século XII. No século XVI 
a ordem foi reformada pof Santa Teresa, 
que a dividiu em Carmelitas Calc;ados e 
Descal~os, tendo cada urna dessas divi
s6es tres ramos: Ordem Primeira (dos 
Irmaos Professos ), Ordem Segunda (das 
Freiras) e Ordem Terceira (para os secu
lares). Coma aprova~ao, em 1580, pelo 
Cardeal Dom Henrique, Rei de Portugal, 
os carmelitas chegaram ao Brasil com a 
expedi~ao de coloniza~ao da Paraíba. lns
talaram-se inicialmente em Pernambuco, 
fundando o primeiro convento brasileiro 
da Ordem do Carmo. A ordem teve grande 
importancia e riqueza no período coloni
al, porém, no século XIX, passou por 
forte crise, perdendo parte do seu patri
monio. O fundo foi <loado pela Ordem 
Carmelitana do Rio de Janeiro em 1971. 

Datas-limite: 1545 a 1957. Tratamento 
técnico: identificado. Dimens0es: 1, 70m 
textuais. Sao 3.500 documentos. 

Conteúdo: Contém originais e cópias que 
revelam a organizac;ao da Ordem do 
Carmo, principalmente no sul fluminense 
e litoral vicentino, e sua participac;ao e de 
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outras ordens na catequese, recrutamento 
e reparti9ao da for9ade trabalho indígena, 
nos resgates, guerras justas e escra
viza9ao dos índios e no processo de espo
lia9ao de suas terras. Destacam-se cartas 
régias normatizando novos métodos de 
catequese, missoes volantes e pagamento 
de congruas a missionários; rela9ao das 
aldeias e índios que as habitavam (1688); 
listagem de bens das ordens religiosas 
(1718); cartas de sesmarias concedidas a 
missionários, venda de terras indígenas 
por missionários, queixa dos índios da 
aldeia Sao Lourenyo (1697), restitui9ao 
( 1701) e demarca9ao de suas terras 
( 1725); captura de índios para serem ven
didos como escravos por paulistas no 
litoral de Santa Catarina até Bertioga; 
auto de inventário de Catarina Gomes, 
deixando na partilha para seus filhos, 
entre outros bens, oito índios Carijó 
( 1713); resistencia ao aldeamento; alian-
9as de diferentes grupos com portugueses 
e franceses; cópias de documentos do 
período colonial e de certidoes de inventá
rios; manuscrito sobre jesuítas em Sao 
Vicente. A enfase recai nos séculos XVII 
e XVIII. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Fichas-Guia dos Ar
quivos Particulares do Arquivo Nacional 
SAP, 1982, G-1; Inventário Sumário, 
AP-1 l. 
Microfilme: parcialmente microfilmado. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
vayao. 

RJl.62. Ouvidoria-Geral do Rio de 
Janeiro 
Histórico: Sob a ascendencia do gover
nador-geral, chef e militar por excelencia, 
estrutura-se a organiza9ao da justi9a, 
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com a superintendencia do ouvidor-mor, 
cujos poderes se definiam em regimentas 
próprios. Em 1647 foi estabelecido o regi
mento do OuvidorGeral do Rio de Janeiro 
no govemo de Duarte Correia Vasque
anes. Nao existem dados disponíveis so
bre a data e , a forma de incorporayao do 
acervo ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1776 a 1853. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,07m 
textuais. 

Conteúdo: Registro de mais de 150 con
tratos de af oramento ou arrendamento das 
terras dos índios da aldeia de Sao Louren
yO (Niterói) no período de 1776 a 1853. 
Contém informa95es tais como: identida
de do foreiro ou arrendatário, extensao e 
limites do terreno, benfeitorias realiza
das, prazos, período do arrendamento, 
montante da pensao anual ou laudemio, 
registro anual do pagamento ou das <lívi
das vencidas, transferencia e venda de 
propriedades, nomes dos sucessivos 
ouvidores-gerais e juízes conservadores 
dos índios e depois juízes de óñaos res
ponsáveis pela cessao das terras, pastos, 
chácaras e até portos; registro da 
arrematayao de obras; arremata9ao de 
imóveis confis~ados aos jesuítas em 
Maricá e Saquarema. Esta documenta9ao 
fornece elementos para acompanhar a 
evolu9ao do processo de arrendamento 
das terras indígenas do final da Colonia 
até o Império, a evolu9ao da postura do 
Estado em relayaO a "cessao particular de 
terras de índios reservadas para serviyos 
nacionais". 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta
~ªº Histórica. 
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Observa~oes: O fundo tem um único 
livro, códice 1138, com 233 folhas nume
radas, encontrando-se em branco a partir 
da folha 176. 

RJl.63. Padre Antonio Vieira 
Histórico: Antonio Vieira nasceu em Lis
boa a 6 de fevereiro de 1608 e morreu na 
Bahía a 18 de julho de 1697. Com oito 
anos veio com seu pai ao Brasil, havendo 
ordenado-se padre e ingressado na Com
panhia de Jesus. Após a Restaura~ao e 
coma aclama~ao de D. Joao IV, viaja a 
Lisboa em 1641, onde veio a tomar-se 
confessor do Rei. Cumpriu urna série de 
missoes diplomáticas, representando os 
interesses da coroa portuguesa na Fran\:a 
e Holanda. Pregador de fama reconheci
da, deixa Lisboa em 1653 com destino ao 
Estado do Maranhao e Grao-Pará, onde 
participou de conflitos com os colonos 
pelo controle da for<;a de trabalho indíge-

• 
na, até ser expulso, preso num navio e 
embarcado para Lisboa. Durante sua per
manencia na Amazonia, participou de 
descimentos e resgates. Intermediou o 
conflito comos índios da Ilha de Marajó, 
entre os quais os Arua e Nheengaíba. 
Autor de sermoes e de cartas, entre as 
quais a "Carta a El-Rei acerca das mis
soes no Brasil", produziu um regulamen
to para orientar a a~ao dos missionários 
jesuitas nas aldeias indígenas. Traduziu o 
catecismo para diferentes línguas indíge
nas. 
Datas-limite: 1643 a 1672. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,12m 
textuais. 
Conteúdo: Correspondencia do Padre 
Antonio Vieira e D. Joao IV, Reí de 
Portugal. Dentre os seis documentos, des
taca-se urna carta a D. J oao IV, escrita no 
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Pará, com data de 6 de novembro de 1655, 
denunciando o cativeiro dos índios e o 
donatário da capitanía de Cametá, Anto
nio Albuquerque Coelho, sustentado há 
muitos anos "pelo sangue e suor dos índi
os". Proporciona informa~oes sobre as 
condi~oes de trabalho dos índios na plan
ta~ao do tabaco no Pará, sobre o nao
pagamento pelos colonos aos índios das 
aldeias de reparti<;ao, sobre a diminui<;ao 
da popula~ao indígena. Opina sobre o 
regimento dado ao govemador André 
Vidal e sobre a fun~ao de Procurador dos , 
Indios. Em outra carta dirigida ao secre-
tário de Estado Pedro Vieira da Silva 
reivindica pagamento aos missionários do 
Maranhao e Grao-Pará. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Inventário de cole
<;oes, vol. 11. 

RJl.64. Padre José de Anchieta 
Histórico: José de Anchieta, missionário 
jesuíta evangelizador dos índios brasilei
ros, nasceu nas Ilhas Canárias em 1534 e 
morreu no Espírito Santo em 1597, tendo 
vindo com 19 anos para o Brasil. Escre
veu poesías em Tupi, portugues, espanhol 
e latim, numerosos autos bilingues (por
tugues-tupi), sermoes, urna "Arte de Gra
mática da Língua mais usada na Costa do 
Brasil", biografías de missionários e urna 
"Disserta~ao sobre a História Natural do 
Brasil", além de cartas em Latim. A Co
le9ao Padre José de Anchieta - Antigos 
Códices610e651-foidoadaem 1955ao 
Arquivo Nacional pelo padre Hélio 
Abranches Viotti. Cópia do manuscrito 
"De Rebus Gestis Mendi de Sáa", cujos 
originais foram queimados em incendio 
na guerra civil espanhola, foi trazida ao 
Brasil pelo Padre Marcelo Renaud e edi-
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tada no vol. 38 das Publica~oes do Arqui
vo Nacional, bem como o "Poema da 
Virgem" (vol. 37). 

Datas-limite: 1556 a 1577. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di- · 
mensoes: 0,05m textuais. 

Conteúdo: Além de documentos sobre a 
profissao religiosa (cópia), contém poesi
as inéditas do Padre Anchieta, cinco delas 
escritas em Tupi e urna poesia escrita em 
portugués intitulada: "Recebimento que 
fizerao os índios de Guarapari ao Padre 
Provincial Mar~al Belliarte", e outros 
poemas do próprio punho do missionário 
jesuíta, em cópia fotográfica. Dispersos 
por outros fundos do Arquivo Nacional 
existem cópias de outros escritos de 
Anchieta, fora da cole~ao . O poema dos 
feítos de Mero de Sá, publicado pelo Ar
quivo Nacional, abrange fatos ocorridos 
do princípio de seu governo até a tomada 
do Porte de Coligny em 1560, com descri
~oes das fortalezas indígenas, de suas 
armas e adornos. Narra a resistencia indí
gena a chegada de Mem de Sá, a luta 
contra o cacique Cururupeba, a funda~ao 
das quatro primeiras aldeias e o processo 
de catequese. A revolta dos índios de 
IJhéus, a morte do bispo Sardinha e a 
alian9a dos Tamoio com os franceses sao 
alguns dos episódios descritos, que evi
denciam o valor histórico, literário e 
lingüístico da obra de Anchieta. O códice 
882 (Diversos SDH Códices) contém po
esías do padre Anchieta copiadas de ma
nuscrito do Arquivo da Companhia de 
Jesus, em Roma. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), t 991; Inventário de cole
~oes, vol. 11. 
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RJl.65. Paulo de Assis Ribeiro 

Histórico: Paulo de Assis Ribeíro nasceu 
no Rio de Janeiro em 1906 e morreu em 
1974. Engenheiro geógrafo diplomado 
em 1928 e civil em 1930, foi também 
economista. Atuou nas áreas de educa-
9ao, economía e engenharia, tanto em 
fun96es públicas como na iniciativa pri
vada. Exerceu, entre outros, os cargos de 
Presidente da Associa~ao Brasileira de 
Educa9ao ( 1934-1935), Delegado da 
Educa9ao em Sao Paulo (1936-1937), 
Diretor Executivo da Funda~ao Getúlio 
Vargas (1944-1945), Diretor do Centro 
Pan-Americano de Aperfei~oamento para 
Pesquisa de Recursos Naturais (1961-
1962) e Presidente do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária (1968-1970). Publi
cou diversos trabalhos sobre a questao da 
terra. A documenta9ao, doada no período 
de 197 4 a 1990 por Vera Lúcia de Assis 
Ribeiro, viúva do titular, contém corres
pondencias, boletins, publica96es, estatu
tos, atas, relatórios, dossiés referentes as 
atividades do titular, mapas e plantas de 
cidades, cartazes produzidos pelo Servic;o 
Especial de Mobiliza9ao de Trabalhado-

. res para a Amazonia (SEMT A), papéis da 
. Funda9ao Brasil Central, Alianc;a para o 

Progresso, Instituto de Desenvolvimento 
Agrário de Goiás (IDAGO), FGV, IBRA, 
IPES, e de outros órgaos também perfa
zem o conjunto. 

Datas-limite: 1872 a 1973 . Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 
54,57m textuais, 974 mapas, 5 cartazes. 

Conteúdo: Contém um cademo com ano
ta~oes sobre a língua Munduruku e um 
manuscrito de autoría do titular sobre o 
río Tapajós; mapa original em papel vege
tal com trecho indicando a regiao do Cam
po do Flexal, porto de Sao Luís no rio 
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Tapajós, Cachoeira de Sao José e aldeia 
dos índios Kayabi; diversas monografías 
histórico-corográficas de municípios de 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará; 
levantamento estatístico do IBGE relati
vo a diferentes municípios dos estados 
mencionados, com inf ormacroes sobre re
conhecimento, devassamento e ocupacrao 
da regiao; relatório reservado sobre ob
tencrao de terras para a Fundacrao Brasil 
Central (1945); anotacroes sobre um tra
balho de política de colonizac;ao em 
Goiás; fichas de cada município da faixa 
de fronteira com sua caracterizac;ao, evo
luc;ao da unidade administrativa, superfí
cie, populacrao e estrutura fundiária; livro 
do Servic;o Especial de Mobilizac;ao de 
Trabalhadores para a Amazonia (SEMTA) 

1 

com instru96es para o recrutamento no 
Nordeste, para a organizac;ao de turmas e 
ordem de marcha dos comboios; notas 
sobre viagem aos Sete Povos das Missoes 
(1947). 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Inventário do Arquivo 
Particular Paulo Assis Ribeiro, AP-50. 

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

RJl.66. Polícia da Corte 
Histórico: A Intendencia Geral da Polí
cia, criada em 1808, passou a chamar-se 
Polícia da Corte em 1832, mantendo-se 
subordinada ao Ministério da Justicra e 
tendo como órgao executor a Secretaria 
de Polícia. Este órgao sofreu inúmeras 
modificacroes estruturais de subordinacrao 
ministerial, desde sua criacrao. A partir de 
1892, a polícia da Corte transformou-se 
em Servicro Policial do Distrito Federal. A 
documentacrao deu entrada através de re
colhimentos efetuados pela Secretaria de 
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Polícia do Distrito Federal em 1871, 
1886, 1926, 1929 e pela Brigada PoJicial 
do Distrito Federal em 1912. O acervo 
compreende registro de avisos, portarías, 
ordens, ofícios, editais, provimentos, cor
respondencia ati va e passivadaPolícia da 
Corte com ministérios, juízes de crime, 
camaras, autoridades provinciais e dos 
bairros e comarcas da Corte, livros de 
sentenciados remetidos para a Casa de 
Correc;ao e relacroes de presos. 
Datas-limite: 1777 a 1880. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: por ordem alfabética, cronológica 
e geográfica. Dimens0es: 12,39m textu
ais. Sao 340 volumes organizados em 115 
códices. 

Conteúdo: Fundo imprescindível para os 
estudiosos da situa9ao indígena do Rio de 
Janeiro na primeira metade do século 
XIX, com inf ormac;oes indiretas sobre 
demografía e relacroes de trabalho e ele
mentos para configurar a política do apa
relho repressivo do estado, tratamento 
dispensado pela polícia a índios conside
rados delinqüentes, relacionamento de ín
dios destribalizados com negros e pardos, 
dados para a discussao da identidade étni
ca, repressao a vadiagem e deslocamento 
forcrado de indivíduos índios de suas áreas 
de origem. Importantes sao os códices 
relativos a devassas da polícia sobre vári
os delitos ( 1809-1817), rela9ao de prisoes 
fe itas pela polícia ( 1813-1827) e registro 
de correspondencia da polícia com diver
sas autoridades (1827-1831); remessa de 
índios presos em diversas comarcas, dis
tritos, freguesias e bairros como Tijuca, 
Irajá, Inhaúma, Campo Grande, Resende, 
ltaguaí, Guaratiba, Macacu, Sepetiba, 
Marambaia e outros, presos por vários 
motivos: atitude suspeita, vadiagem, sem 
domicílio certo, embriaguez, porte de ca-
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nivete ou faca, desordem, furto, ausencia 
de licen9a para se deslocar, por estarem 
na rua após as 19h, por desertarem e 
conviverem com escravas fugidas etc. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; lnventário sob forma de 
fichário. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJl.67. Provedoria da Fazenda Real de 
Santos 
Histórico: Nao existem dados disponí
veis sobre a data e a forma de incorpora-
9ao do acervo ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1682 a 1774. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 8,00m tex
tuais. Sao 25 volumes organizados em 6 
códices. 

Conteúdo: Contém cartas, ordens, 
editais, provisoes, bandos, despachos e 
portarías relativos a despesas de guerra 
movida contra índios, a administrac;ao de 
bens das ordens religiosas, incorporac;oes 
de bens a Fazenda Real, isen9ao de direi
tos sobre produtos concedida aos jesuítas 
e concessao de sesmarias. Urna série de 
documentos versa sobre as expedic;oes 
militares armadas enviadas contra os 
Payaguá no sudoeste de Mato Grosso: 
gastos com armas, munic;oes e tropas 
efetuados pela Casa de Fundic;ao de Sao 
Paulo como empréstimo a Fazenda Real 
de Santos, ordens para que o material 
bélico utilizado contra os Payaguá e seus 
confederados fique em Cuiabá, questio
namento do pagamento de dez mil cruza
dos emprestados pela Casa de Fundic;ao 
de Sao Paulo; pagamento de congruas aos 
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missionários das aldeias de Sao Paulo, 
autorizac;oes para pagamento de missio
nários das aldeias de Sao Miguel, Pinhei
ros e Barueri ( 1706); folhas eclesiásticas 
e despesas com a lgreja; questao com os 
jesuítas: sentenc;a contra a Companhia de 
Jesus em Cubatao e incorporac;ao de seus 
bens a Coroa, diligencias sobre terras que 
tomaram os jesuítas; livro de receitas e 
despesas da Provedoria e arremata9ao de 
contrato de escravos para as minas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Relac;ao de Códices 
SPE-001, Antiga Sec;ao de Documenta
c;ao Histórica; Documentos Históricos 
da Biblioteca Nacional, vol. 1, 1928. 

RJl.68. Publica~oes Oficiais -Acervo 
Geral e Periódicos (FUNAI) 
Histórico: A colec;ao f oi montada no Ar
qui vo Nacional a partir de publicac;oes 
editadas por diversos órgaos da adminis
trac;ao pública federal. Sao periódicos, 
trabalhos técnicos e impressos de órgaos 
extintos ou em atividade tais como: Admi
nistrac;ao do Porto do Rio de J aneiro, 
Alfandega do Rio de Janeiro, Casa da 
Moeda, Departamento Nacional do Café, 
Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos, Instituto Nacional do Livro, Mi
nistérios, SUMOC, Tribunal de Contas 
da Uniao. 

Datas-limite: 1822 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 207 ,OOm textuais. 

Conteúdo: Entre as publicac;oes ligadas 
direta ou indiretamente a questao indíge
na encontram-se as produzidas pela 
FUNAI, Museu Nacional, Secretaria 
Nacional de Programas Especiais de Saú
de e Instituto Brasileiro de Desenvolví-

• 
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mento Florestal. Trata-se fundamental
mente de publica95es recentes de fácil 
acesso em bibliotecas universitárias, con
tendo artigos de estudiosos ligados a uni
versidades e institui95es de pesquisa, ver
sando, entre outros, sobre os seguintes 
temas: política indigenista no Brasil colo
nial, índios de reparti9ao e escravos, índi
os do Ceará (Tapeba e Tremembé), con
flitos no processo da conquista entre 
índios e europeus, e resistencia indígena 
no nordeste colonial. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO. 

RJl.69. Rela~ao da Babia 

Histórico: A Rela9ao, ou Tribunal de 
Justi9a, foi estabelecida na cidade de Sal
vador a partir do Regimento de 07 /03/ 
1609 e foi dirigida pelo próprio governa
dor-geral até ser extinta pelo Alvará de 
05/04/1626. Foi restabelecida pelo Regi
mento de 12/09/1652, centralizando to
das as questoes de justi9a no Estado do 
Brasil, porém sem poderes quanto ao Es
tado do Maranhao e Grao-Pará. 
Datas-limite: 1527 a 1800. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 0,55m tex
tuais. Sao nove volumes organizados em 
tres códices. 
Conteúdo: Este fundo contém expressiva 
documenta9ao relativa aos séculos XVII e 
XVIII envolvendo o uso da for9a de traba
lho indígena nas diversas atividades eco
nomicas da colonia, como o plantio de 
canela e pimenta, e até mesmo o cultivo 
localizado de mandioca em aldeias de 
reparti9ao; recrutamento de índios arredi
os para abastecer as aldeias através de 
descimentas, resgates e guerras justas; 
regulamenta~ao da escravidao indígena; 
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pagamento de despesas e manuten9ao de 
tropas; entrega de pólvora e balas de 
chumbo para aprisionamento de índios do 
rio Sao Francisco; arrecada9ao de carga 
de Pataxós e Charruas; conquista de índi
os da aldeia de Sao Fidelis (RJ); requisi-
9ao de índios da Paraíba e Río Grande do 
Norte; liberta9ao de escravos potiguar; 
remo9ao de paulistas para combater índi
os no sertao do Ceará; levante de índios na 
Bahia; premio a índios que combateram 
holandeses; premio a Tabajaras; doa9ao 
de terras a religiosos; legisla9ao sobre 
catequese; pagamento de congrua a missi
onários; cotidiano dos religiosos das al
deias Tapajós e Pacajás; armas e muni-
95es enviadas a jesuitas das miss5es entre 
Maracá e Tupinha; expulsao dos jesuitas, 
avalia9ao e venda de seus bens sequestra
dos; missoes no Rio de Janeiro, Per
nambuco e Bahia. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histórica; Tabela descritiva SPE-
026; Fichas-Resumo dos Códices SPE-
039. 

RJl.70. Rela~ao do Rio de Janeiro 

Histórico: O Tribunal de Rela9ao do Rio 
de Janeiro foi instituido em 1752, inde
pendente do Tribunal de Rela9ao da 
Babia. Instalou-se na sede da Camara dos 
Vereadores (andar superior da Cadeia 
Velha) até a chegada da Família Real. 
Nao existem dados disponíveis sobre a 
data e a forma de incorpora9ao do acervo 
ao Arquivo Nacional. 
Datas-limite: 1534 a 1808. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 1,30m tex
tuais. Sao 19 volumes em quatro códices. 
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Conteúdo: Forais, cartas, alvarás, provi
soes, leis e ordens sobre o regimento da 
Rela9ao do Estado do Brasil; Livro Dou
rado da Rela9ao do Rio de Janeiro e cópia 
do Livro Dourado da Rela9ao da Bahia, 
onde se reproduz a lei de 1609 que proíbe 
a escraviza9ao de índios no Brasil e a 
Carta Régia de 10/09/ 1611 aos oficiais da 
Camarada Cidade de Salvador declaran
do a liberdade do gentio e dando outras 
providencias sobre o assunto. Quanto ao 
Rio de J aneiro, a informa9ao sobre índios 
é escassa, com men9ao ao acordo realiza
do em 1640 dos moradores da capitanía 
do Rio de Janeiro comos jesuítas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta-
9ao Histódca; Fichas-Resumo dos 
códices SPE-039. 

RJl.71. Relatórios Diversos 
Histórico: Cole9ao formada no Arquivo 
Nacional a partir de relatórios de órgaos 
subordinados a organismos da adminis
tra9ao pública federal como a Inspetoria 
Geral de Terras e Coloniza9ao, Museu 
Histórico Nacional, Reparti9ao Geral das 
Terras Públicas, Inspetoria Federal de 
Navega9ao, Inspetoria Geral de Higiene, 
Funda9ao Casa de Rui Barbosa, Procura
doria Geral da República, Ministério dos 
Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas e outros. 

Datas-limite: 1859 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica. Dimens0es: 5,00m 
textuais. 

Conteúdo: Composta em sua quase tota
lidade por relatórios impressos, desta
cam-se nesta cole9ao alguns relatórios dó 
Ministério dos Negócios da Agricultura, 
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Comércio e Obras Públicas, elaborados a 
partir de relatórios parciais de Diretorias , 
de Indios, particularmente aquele apre-
sentado a Assembléia Geral na 4ª Sessao 
da 20ª Legislatura (1889). Expoe um 
balan90 geral da catequese e da a9ao dos 
missionários, em especial dos capuchi
nhos e dominicanos, na segunda metade 
do século XIX em diversas províncias, 
com dados demográficos sobre aldeias 
indígenas no Amazonas e Pará, quadros 
da produ9ao indígena de borracha, 
piassava, farinha, redes e outros produ
tos; Pacifica9ao dos Crichana, correrlas 
dos Karajá do alto Xingu; descri9ao do 
estado dos Tembé, Amanayé, Timbira, 
Guajá, Urubu e Guajajara; produ9ao de 
algodao pelos Krem-ye do alto Mearim e 
de óleo de copaíba; aldeamento dos 
Botocudo na margem esquerda do rio 
Doce; regulariza9ao do trabalho indígena 
nas aldeias do Vale do lvaí e Piqueri, no 
Paraná; produ9ao de erva-mate pelos 
Guarani no Rio Grande do Sul; aldeamen
to e organiza9ao da produ9ao de milho, 
arroz e feijao na área controlada pela 

. , 
Diretoria de Indios de Minas Gerais; ata-
ques a Bororo e Coroado em Mato Gros
so. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. II (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJl.72. Relatórios Ministeriais 
Histórico: A lei de 15/12/1830 estabele
ceu a obrigatoriedade aos ministérios de 
apresentarem a Camara de Deputados, 
até 15 de maio de cada ano, telatórios 
impressos, nos quais expusessem o estado 
dos negócios a cargo de cada reparti9ao, 
as medidas tomadas para o desempenho 
de seus deveres e a necessidade ou utilida-
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de do aumento ou diminui9ao de despesas. 
A princípio eram publicados nos Anais da 
própria Camara e, depois, em volumes 
isolados. A partir de 1940 os ministérios 
deixaram de publicá-los, só o fazendo em 
anos esparsos. 
Datas-limite: 1828 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 80,00m 
textuais. 
Conteúdo: Os relatórios ministeriais 
constituem fontes primordiais para a aná
lise da política indigenista sobretudo do 
go"'.erno imperial. Destaque para os rela"'.' 
tórios do Ministério da Guerra (1827-
1889) com quadro geral das tropas irre
gulares e das divisoes instaladas no rio 
Doce para reprimir os Botocudo e das 
Companhias de Ligeiros destinadas a re
pelir índios do Maranhao e Goiás; do 
Ministério da Justi9a (1833-1890) com 
dados sobre conflitos; do Ministério da 
Fazenda ( 1828-1893) com demonstra9ao 
de despesas efetuadas com catequese e 
expedi9óes armadas. Os mais ricos em 
informa9ao sao os do Ministério da Agri
cultura (1861-1889), cuja Diretoria de 
Terras Públicas e Coloniza~ao era res
ponsável pela catequese, missóes e aldea
mentos indígenas. Apresentam mapas 
gerais da situa9ao das terras indígenas e 
permitem avaliar o seu processo de espo
lia9ao; listas seguidas de aldeias em cada 
urna das províncias, situa9ao demográ
fica de cada urna delas; áreas de conflitos, 
atra9ao de índios di tos sel vagens, rea9ao 
dos índios ao trabalho compulsório em · 
obras públicas ou a servi90 de particula
res e o uso da f or9a militar contra os 
índios, bem como o funcionamento do 
sistema de catequese. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 11 (versao 
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preliminar), 1991; Fichário Kardex; Re
latórios da Reparti9ao dos Negócios do 
Império, 1832/1889, RJ. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJl.73. Secretaria do Estado do Brasil 
Histórico: Ver RJl.58. A documenta9ao 
deu entrada através de recolhimentos 
efetuados pelo Ministério do Império em 
1848 e 1851. O fundo Secretaria do Esta
do do Brasil reúne documentos oriundos 
da Provedoria da Fazenda Real da Capi
tanía do Rio de Janeiro, da Provedoria
Mor do Estado do Brasil e da Secretaria 
do Govemo da Capitanía do Rio de Janei
ro. Contém registro geral de ordens régi
as, provisóes, alvarás, avisos e bandos, 
relatórios de vice-reís e sua correspon
denciacom a Corte, govemadores e diver
sas autoridades, incluindo o Vice-Rei das 
províncias do Rio da Prata, cartas de 
sesmarias e folhas de assentamento ecle
siástico. 
Datas-limite: 1645 a 1821. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 28,00m 
textuais. Sao 581 volumes organizados 
em 66 códices. 
Conteúdo: U m dos mais importantes fun
dos para a história indígena no período 
colonial, sobretudo para o período de 
vigencia do Regimento das Missóes e do 
Diretório Pombalino. A documenta9ao 
versa sobre a escravidao indígena e aldei
as de reparti9ao; uso de índios na constru-
9ao de obras, transporte de cargas, pecu
ária, abertura de estradas, agricultura, 
engenhos e servi9os; substitui9ao do tra
balho negro pelo índio na Fazenda Santa 
Cruz; uso de índios para atacar qui
lombos; conflitos pelo controle das aldei
as entre colonos, missionários e funcioná
rios da Coroa; descimentes e resgates em 
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Itu, Parnaíba, Magé, Macaé, Guarulhos; 
correrias dos paulistas contra os Tapes; 
listas de índios fugidos das aldeias; deslo
camento forc;ado de índíos de Pernam
buco ao Río Grande do Sul, das aldeias de 
Sao Joao e Mangaratiba as minas de 
lguape e Paranaguá, de índios presos no 
Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, 
de Cabo Frío a Santa Catarína; rebelióes 
de índios em Pernambuco, Paraíba, 
Bahía, Sao Paulo e Río Grande do Sul; 
relatórios sobre sublevac;ao de Tupac
Amaru enviado ao Vice-Rei pelo comis
sário em Buenos Aires; despovoamento 
das aldeias, papel do procurador dos índi
os e da Junta das Missoes; missoes volan
tes; Sete Pavos das Missoes e questao da 
fronteira no Sul do Brasil. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Relac;ao de Códices 
SPE 001, Antiga Sec;ao de Documentac;ao 
llistórica; Tabelas Descritivas 023, 
023A, 023B; "Relac;ao de algumas cartas 
das sesmarias do Rio de Janeiro ( 1714-
1800)", Publicafoes do Arquivo Nacio
nal 61; "Catálogo das Cartas Régías, 
Provisóes, Alvarásetc ( 1662-1821 )",Pu-, 
blicafoes do Arquivo Nacional l; "Indi-
ce de Oficios dos Vice-Reís do Brasil a 
Corte de Portugal", Publicafoes do Ar-, 
quivo Nacional 2; "Indice da Colec;ao 
Governadores do Rio de Janeiro", Publi-, 
caf6es do Arquivo Nacional 11; "Indice 
da Correspondencia dos Govemadores do 
RiodeJaneiro (1718-1763)" Publicafoes 
do Arquivo Nacional 8; "Tabela De-, 
monstrativa e Indice da Correspondencia 
de Santa Catarina", Publicafoes do Ar
quivo Nacional 6; "Index Alfabético das 
Leis, Alvarás, etc da Provedoria da Fa
zenda Real", Publicafoes do Arquivo 
Nacional 21. 
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Microídme: parcialmente microfilmado. 

Observa~oes: Existem ainda outros ins
trumentos de pesquisa relativos a alguns 
códices do fundo, como o SPE-039 con
tendo fichas-resumo. 

RJl.74. Secretaria do Governo da Ca
pitania do Pará 
llistórico: A Capitanía do Pará, criada 
em 1616, passou a fazer parte, cinco anos 
depois, do Estado do Maranhao ( 1621 ), 
com seus limites originais estendendo-se 
da margem esquerda do río Quati puru até 
o Tocantins, tendo como seu primeiro 
capitao-mor Francisco Caldeira Castelo 
Branca. Juntamente comas capitanías do 
Maranhao, Caeté. Cabo Norte, Cuma e 
Cametá, integrou o Estado do Maranhao 
e Grao-Pará ( 1654) que em 17 51 recebe u 
a nova denomina\:ªº de Estado do Grao
Pará e Maranhao, com sede em Belém e 
com suas fronteiras ampliadas. Nao exis
tem dados disponíveis sobre a forma e a 
data em que o acervo da Secretaria do 
Governo da Capitania do Pará foi incor
porado ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1764 a 1811. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 1,52m tex
tuais. Sao 26 volumes organizados em 3 
códices. 

Conteúdo: Contém correspondencia ori
ginal dos governadores do Pará com a 
Corte portuguesa (1764-1807), cópias de 
cartas do Governador Joao Pereira Cal
das a Luís de Albuquerque de Melo Perei
ra Caseres e plano sobre o comércio da 
Companhia Geral do Grao-Pará e Mara
nhao ( 1770-1779), além do registro da 
correspondencia do tenente-coronel 
Manoel Marques Portugal com o general 
José Narciso de Magalhaes Menezes so
bre a conquista e administrac;ao de 
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Cayena desde 1808 a 1811. De interesse 
para o tema sao as inf orma~oes refe~entes 
ao funcionamento do Diretório de Indios 
criado por Pombal, inaugurando urna 
nova política indigenista para a Amazo
nia, com a aboli9ao oficial da escravidao 
indígena e a efetiva9ao de novas formas de 
trabalho compulsório. Há, também, da
dos referentes as contas do Tesoureiro 
Geral dos Índios e mapa das cantas da 
tesouraria relativas ao comércio com os 
índios (1762-1765), contendo lista com 
62 viJas e lugares e seus respectivos pro
dutos: cravo fino, cravo grosso, peixe
boi, tabaco, num total de 45 produtos 
diferentes, frutos do trabalho indígena. 
Contém ainda notícias do rio Madeira. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fon
tes do Arquivo Nacional-vol III-versao 
preliminar 1991; Rela9ao de Códices 
SPE-001, Antiga Se9ao de Documenta
c;ao Histórica. 

Microfilme: Em janeiro de 1993 estava 
em processo de microfilmagem. 

RJl.75. Secretaria do Governo da 
Nova Colonia de Sacramento 
Histórico: No início de 1680, por deter
mina9ao da Coroa, urna expedi9ao co
mandada por D. Manuel Lobo estabele
ceu urna pra9a portuguesa no estuário do 
Río da Prata. Em 1681 o Governador de 
Buenos Aires destruiu a Colonia. Portu
gal exigiu e obteve a sua restitui9ao, sen
do a Colonia de Sacramento incorporada 
ao Estado do Brasil de 1682 a 1704, como 
resultado político do comércio de gado 
que integrou vastas regi6es sulinas do 
Brasil. Retomada pelos espanhóis, foi de 
novo restitu ída a Portugal pelo Tratado de 
Utrecht e de 1715 a 1762 - no apogeu da 
minera9ao - esteve n~ posse, outra vez, 
dos portugueses. A documenta9ao cobre 
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justamente este último período, quando a 
expansao no Sul teve seu fundamento 
económico no gado, cuja valoriza9ao foi 
provocada pela minerac;ao e pelo crescen
te consumo de couros. Nao existem dados 
disponíveis sobre o recolhimento da docu
menta9ao ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1739 a 1777. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,32m 
textuais. 
Conteúdo: Cartas, provis6es, editais, 
al varás, ordens, portarías, bandos e des
pachos sobre o acordo de extradic;ao entre 
Portugal e Es pan ha na regiao de fronteira; 
concessao de sesmarias; providencias em 
relac;ao a fuga de escravos, datas de ter
ras, originais e cópias de cartas régias, 
preg6es, instruc;6es e ordens do Vice-Rei, 
da Junta da Fazenda e do Conselho UI tra
marino; informac;6es da viúva de um sol-, 
dado da guarnic;ao ao Ju iz de Orfaos sobre 
os bens do casal, denunciando a fuga de 
escravo que foi acolhido por urna aldeia 
indígena; evoluc;ao da posse da terra pelos 
índios e situac;ao das aldeias indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do ArquivoNacional, Vol. III (versa<? 
preliminar), 1991; Relac;ao de Códices 
SPE-001., antiga Sec;ao de Documentac;ao 
Histórica. 

RJl.76. Secretaria do Governo da Pro
víncia do Ceará 

Histórico: Documentac;ao remetida ao 
Arquivo Nacional por J. B. Perdigao de 
Oliveira, de Fortaleza, Ceará. O fundo 
traz também documentos do órgao prede
cessor, a Secretaria do Governo da Capi
tania do Ceará. Contém autos de posse, 
cartas, provis6es, patentes, regimentos e 
editais sobre nomeac;6es para cargos mi
litares e administrativos, independencia 
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da Capitania do Ceará em rela9ao a Ca.pi
tania de Pernambuco, ~omea~ao do go
vernador provisório da Província do Cea
rá, pagamento de ajudas de custo e 
ordenados, concessao de sesmarias, revo-
1 u~ao pemambucana. 

Datas-limite: 1712 a 1865. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: O, 15m tex
tuais. 

Conteúdo: Contém documentos impor
tantes sobre o avan~o da frente pastoril no 
serta o do Ceará, o uso da f or~a de traba
lho indígena na cria~ao de gado e o movi
mento expansionista dos portugueses so
bre as terras indígenas. Registra a 
concessao de sesmarias a 1nóradores e 
soldados em territórios dos Tobajara na 
Serrado lbiapaba e a rea9ao dos índios, 
com informa96es sobre os últimos cinco 
anos ( 1715-1720) da chamada "Guerra 
dos Bárbaros", retomada após o nao
cumprimento do tratado de paz, firmado 
em 1692 pelo Reí de Portugal e o chefe 
Janduí; dados sobre assaltos a fazendas e 
o levante geral dos "Tapuias", nome ge
nérico dado, no contexto, aos povos que 
habitavam os vales próximos dos ríos 
Jaguaribe, Apodi e A~u, entre outros, os 
Janduí, Kanindé, Payaku, Ikó e Kariri; 
registro dos regimentas portugueses, de 
sua a~ao e das estratégias de guerra em
pregadas contra o "gen ti o bárbaro". Es
pecial aten~ao para o códice nº 1119, livro 
nº 9 do Registro de Datas de Sesmarias, 
Provis6es, Patentes, Re gimen tos e Editais 
daCapitaniadoCeará, vol. I (1712-1721) 
e vol. 11 ( 1718-1805), cu jo estado de 
conserva9ao é precaríssimo, com as bor
das destruídas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
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preliminar), 1991; Rela~ao de Códices 
SPE-001, antiga Se~ao de Documenta~ao 
Histórica. 

RJl. 77. Secretaria do Governo da Pro
víncia de Mato Grosso 

Histórico: Documentos <loados por Ma
ria Villasboas em 26/01/1920 e encader
nados no Arquivo Nacional. Alguns do
cumentos foram retirados em 6/10/1964 e 
passaram a integrar o conjunto Casa Real 
e Imperial Mordomia-Mor (RJl.13). O 
conjunto Secretaria do Governo da Pro
víncia de Mato Grosso engloba também 
documentos provenientes do órgao prede
cessor, a Secretaria do Governo da Capi
tanía de Mato Grosso. 

Datas-limite: 17 56 a 1892. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,20m 
textuais. 

Conteúdo: Contém cartas, patentes, ofí
cios, termos e correspondencia sobre as
suntos referentes a Capitanía de Cuiabá, 
criada em 1748 e a Província de Mato 
Grosso, envolvendo a ocupa~ao das mar
gens do rio Guaporé desde o govemo de 
Antonio Rolim de Moura ( 1751-1764), a 
demarca~ao de limites entre os domínios 
portugues e espanhol no contexto do Tra
tado de Madri (1750) modificado pelo 
Tratado de 1761, a invasao dos caste
lhanos e a questao jesuítica, culminando 
com aexpulsao dos missionários da Com
panhia de Jesus .- Registra a corrida para o 
oeste em busca das jazidas de ouro, desco
bertas na primeira metade do século 
XVIII nos rios Coxipó e C.1 .. Iiabá, a cons
tru~ao de f ortes para a qut;tl .~e empregou .. ,,,, 
mao de obra indígena e a penetra~ao das 
bandeiras paulistas no século anterior. 
Contém ainda um plano de .comunicayao 
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férrea entre as províncias de Mato Grosso 
e Paraná, atravessando territórios indíge
nas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de Códices 
SPE-001, antiga Se~ao de Docurnenta~ao 
Histórica; Fichas-Resumo dos Códices 
SPE-039. 

RJl. 78. Secretaria do Governo da Pro
víncia de Sao Paulo 

Histórico: A Província de Sao Paulo, ao 
longo de sua existencia ( 1824-1889), teve 
53 presidentes. No início do século XIX, 
encerra urna popula~ao de 200 mil habi
tantes e, alérn de Santos e da capital, 33 
vilas, nesse total se incluindo oito vilas 
que pertencem a comarca de Curitiba e 
Paranaguá. Essa regiao apresen ta va limi
tes ainda imprecisos, que se definiram em 
1853, ano em que a chamada Quinta 
Comarca se emancipou para constituir a 
Província do Paraná. Dessa forma, ape
sar dos sucessivos desmembramentos, a 
Província de Sao Paulo compreendia nes
sa época cerca de duas vezes o tamanho de 
seu atual estado. A documenta9ao rele
vante para a temática indígena pertence 
ao período anterior a cri~ao da Província 
do Paraná. Nao existem dados sobre a 
forma e a data em que foi recolhida ao 
Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1809 a 1872. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,20m textuais. Sao quatro códices. 

Conteúdo: O códice mais relevente é o 
458 (2 volumes), contendo o registro de 
ordens régias e avisos ministeriais relati
vos a Real Expedi9ao e conquista de 
Guarapuava contra os índios Kaingang, 
além de ofícios, ordens e provimentos ao 
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comandante e outros rnembros da expedi-
9ao. A Carta Régia do Príncipe Regente 
ao Governador da Capitanía de Sao Pau·
lo, de 05/11/1808, declara o momento da 
recep9ao da carta como o início oficial da 
guerra, justifica-a e dá instru96es para 
organizar a tropa com milicianos de 
Curitiba e do resto da Capitanía de Sao 
Paulo. Outros documentos estabelecem 
normas para o cativeiro dos índios aprisi
onados, obrigados ao trabalho compulsó
rio por 15 anos, e sintetizam experiencias 
de expedi96es punitivas do passado. Por
tarías da Junta da Real Expedi9ao defi
nem o apoio logístico e informam sobre o 
dinheiro gasto com muni96es, rnantimen
tos e pagamento da tropa, nomea\:ao e 
pagamento dos dois capelaes e mecanis
mos de financiamento da expedi\:ao, in
cluindo o tributo e 200 réis por cabe\:a de 
gado; requerimentos diversos a Junta 
como o de um indivíduo de Itu que solicita 
o cargo de intérprete da expedi~ao; relato 
dos primeiros choques com mortes de 
índios e soldados. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos doArquivoNacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de códices 
SPE-001, antiga Se~ao de Documenta~ao 
Histórica. 

RJl.79. Senado Federal-Anais 

Histórico: O Senado Federal edita seus 
Anais desde 1826, com a denomina\:ªº 
inicial deAnais do Senado do Império do 
Brasil. De 1890 a 1935 chamou-se Anais 
do Senado Federal e, a partir de 1946 
simplesmenteAnais do Senado. O Arqui
vo tem recebido regularmente essas publ i
ca~oes, quando elas sao impressas. No 
entanto, as publica96es sao irregulares. 
Recentemente forarn editados os vol u mes 
de 1840 a 1857. Segundo José Honório 
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Rodrigues, "a bibliografía sobre o Sena
do é inexistente e seus servi9os inforn1ati
vos e bibliográficos nao possuem, como a 
Camara dos Deputados, um alto nível de 
competencia técnica". 

Datas-limite: 1826 a 1989. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za.;ao: cronológica. Dimensoes: 27 ,OOm 
textuais. 

Conteúdo: Os Anais reproduzem os pro
jetos de leis, os debates, os pareceres das 
comiss6es técnicas, a rela9ao de senado
res etc., proporcionando elementos para a 
explicita9ao das diferentes políticas indi
genistas do estado brasileiro ao longo do 
Império e da República, a evoluc;ao da 
legislac;ao e as ac;6es das instituic;oes res
ponsáveis pela execuc;ao da política indi
genista, desde a imposic;ao da tutela orfa
nológica (1831 ), passando pela Diretoria 
Geral de Índios (1845), a criac;ao do Ser-., 
vi90 de Protec;ao aos Indios e Localizac;ao 
de Trabalhadores Nacionais (1910) até a 
criac;ao da FUNAI (1967). Repercute as 
grandes discuss6es sobre a questao indí
gena como a proposta do movimento 
positivista para inclusao no projeto da 
Constituic;ao daRepública(l 890) de "Es
tados Americanos do Brasil, empírica
mente confederados os quais se compoem 
de hordas fetichistas espalhadas sobre o 
território da República". Registra pro
postas localizadas para a criac;ao de pa
trulhas de pedestres destinadas a proteger 
imigrantes europeos e projetos de lei, 
como o do Senador Costa Pereira ( 1845) 
que declara as divisoes dorio Doce como 
Corpos Municipais Permanentes para 
defender o patrimonio dos moradores 
contra as invasoes de índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Fichário Kardex SPO; 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA IND(GENA 

; 

Indice onomástico dos Anais do Senado, 
1826-1889; Afonso d'E Taunay, O Sena
do do lmpério, Sao Paulo, 1941; A. 
Ta vares da Lyra, "O Senado da Repúbli
ca", RIHGB, 210, pp. 3-102. 

,, 
RJl.80. Série Agricultura - Indios 

Histórico: Sao sete as séries sobre agri
cultura organizadas em sub-séries 
temáticas. Nao existem dados disponíveis 
sobre a organizac;ao da série Agricultura
Índios, nem sobre forma e a data de reco
lhimento da documentac;ao ao Arquivo 
Nacional. 

Datas-limite: 1846 a 195 I . Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za.;ao: temática. Dimensoes: 0,5 lm tex
tuais. 

Conteúdo: Registros de avisos relativos 
a catequese dos índios e ordens sobre 
aumento de verbas para catequese, provi
dencias para manuten~ao da ordem e ad
ministra~ao dos aldeamentos, nomeac;ao , 
de Diretor Geral de Indios e demarcac;ao 
de terras; ofícios relativos a gratificac;ao 
de caciques, socorro a flagelados, registro 
da verba gasta pelo Ministério da Agri
cultura, lndústria e Comércio com 
catequese; anteprojeto de criac;ao do Ins-

. ; 

tituto Brasileiro de Protec;ao aos Indios; 
mapa dos índios da Paraíba do Norte; 
solicita~ao do diretor do aldeamento indí
gena Sao Pedro de Alcantara (PR) para 
fundar novo aldeamento com milhares de 
índios descidos do rio Paraná (1860); 
documento dirigido ao Imperador por Freí 
Timóteo pedindo prote9ao para o aldea
mento Sao Pedro de Alcantara situado as 
margens dorio Tibagi, em frente da colo
nia militar do Jataí; ofício do Diretor de 
Índios do Ceará ao Ministério do Império 
sobre necessidade de socorro aos índios 
flagelados pela fome (1846). Esta série é 
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de interesse para os estudiosos preocupa
dos com a catequese e civiliza<;ao dos 
índios no Brasil Império e como processo 
de espolia<;ao das terras indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de ficha, F-3 e 89, G-1. 

RJl.81. Série Agricultura - Terras 
Públicas e Coloniza~ao 
Histórico: O Decreto Nº 2748 de 16/02/ 
1861, que or-gan izou a Secretaria de Esta
do dos Negócios da Agricultura, Comér
cio e Obras Públicas, criou quatro direto
rias, sendo a terceira de Terras Públicas e 
Colonizac;ao, encarregada, entre outras 
fun<;6es, da "catequese e civiliza<;ao dos 
índios e 

1

miss6es e aldeamentos indíge
nas". Esta série contém, entre outras, 
documenta<;ao da Diretoria de Terras Pú
blicas e da Inspetoria Geral de Medi<;6es 
de Terras Públicas, criada posteriormen
te. Nao existem dados disponíveis sobre a 
entrada da documenta<;ao no Arquivo 
Nacional, nem sobre como se organizou a 

,. . 
sene. 

Datas-limite: 1819 a 1890. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 7,76m tex
tuais. 

Conteúdo: Memorial sobre medi9ao de 
terras pela Inspetoria Geral de Medi<;6es 
das Terras Públicas; mapas de medic;ao 
de terras em várias províncias; solicita
c;óes de terras provenientes de diferentes 
províncias. A maior parte da documenta
c;ao está concentrada na colonizac;ao, imi
grac;ao de europeus e Iocaliza<;ao de tra
balhadores nacionais. Os índios só 
afloram na documenta<;ao quando existe 
conflito de terras ou no lanc;amento das 
despesas com aldeamento indígena, como 
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é o caso da aldeia de Sao Pedro de 
Alcantara ern Jataí, Paraná. Relevante 
para acompanhar a evoluc;ao da questao 
de terras no momento em que se registra 
ainda a expansao de fronteiras do Impé
rio, a concep9ao dos órgaos oficiais quan
to a legitimidade e aos direitos dos índios 
sobre seus territórios, os resultados da Lei 
de Terras ( 1850), sobre a titulac;ao das 
terras de aldeias e o processo de espolia-
9ao das terras indígenas no Brasil Impé
no. 

lnstrumentosdepesquisa: GuiadeFun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; lnventário sob forma 
de fichário, F-3 e 89, G-1 . 

RJl.82. Série Educa~ao - Cultura -
Belas Artes - Bibliotecas - Museos 
(IE7) 

Histórico: Nao existem dados disponí
veis sobre como se formou e foi organiza
da esta série, nem sobre como e quando f oi 
incorporapa ao Arquivo Nacional. A do
cumenta<;ao é constituida, entre outros, 
pela correspondencia da Secretaria de 
Estado dos Negócios do lmpério e do 
Ministério dos Negócios da Agricultura 
com presidentes de província, Museu Na
cional, Academia de Belas Artes, IHGB e 
Instituto Arqueológico de Alagoas e 
Pernambuco. Das oito séries "Educa
c;ao", esta é a mais relevante para a temá
tica indígena. 

Datas-limite: 1824 a 1930. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: l l ,90m 
textuais. 

Conteúdo: Contém documenta9ao útil 
para avaliar o lugar dos povos indígenas 
nas políticas sobre patrimonio histórico
cultural e a forma pela qual as representa-
96es da cultura material se inseriam nas 
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práticas museográficas. A visos circula
res do Govemo Imperial recomendando 
aos presidentes de província a remessa de 
objetos arqueológicos e etnológicos ao 
Museu Nacional para figurarem naExpo
si<;ao Antropológica; respostas do Am~
zonas enviando objetos dos Jauapen, 
apreendidos pelo comandante do destaca
mento da Vila de Moura, por ocasiao dos 
conflitos armados com esses índios; envio 
de sete índios do Espírito Santo com qua
tro caixoes de objetos; o Paraná remete 
memória sobre costumes e religiao dos 
Corcado e vocabulários Kaingang, 
Cayguá e Xavante; o di retor da colonia de 
Itapura (SP) informa nao possuir a colo
nia objeto algum digno de figurar em 
museu e ser impossível coletar objetos nas 
"tribos selvagens" dos ríos Parana
panema, Pardo, Verde e Sucuriju; respos
tas também da Bahía, Piauí, Minas Ge
rais, Maranhao, Paraíba, Alagoas, Santa 
Catarina; remessa de f ósseis, esqueletos e 
ceramica de Sao Paulo (1872), Pará 
(1873), Alagoas e Paraná (1874), Bahiae 
Minas Gerais ( 187 5) e Amazonas ( 187 6); 
dados sobre aldeia de Brejo dos Padres 
(PE), Sete Povos das Missoes; viagem 
científica de C. Schreiner. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de fichário, F-3, G-6. 

RJl.83. Série Fazenda - Gabinete do 
Ministro (IFl) 
Histórico: Ver RJl.55. O Arquivo Naci
onal possui 12 séries relacionadas a ~a
zendacom um total de 75 metros textua1s. 
Delas, a série "Fazenda - Gabinete do 
Ministro" é a mais relevante para a temá
tica indígena. A documenta9ao desta série 
deu entrada no Arquivo Nacional através 
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do recolhimento efetuado pelo Núcleo Re
gional de Administra9ao em 1974. 
Datas-limite: 1807 a 1912. Tratamento 
técriico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 8,75m 
textuais. 
Conteúdo: Pedidos de isen9ao dos paga
mentos dos dízimos pelos moradores dos 
sertoes do rio Doce ( 1827), alegando im
possibilidade de pagá-los em conse .. qü~n
cia dos constantes ataques dos 1nd1os 
Botocudo que "invadem as fazendas, sa
queiam, matam as cria~oes, destroem as 
planta~oes, assim para comerem como 
carregarem"; conflitos com índios na 
fronteira do Mato Grosso com o 
Paraguai, com dois mil índios Guaicuru 
"usando espingardas, cometendo roubos 
e assassinatos" (1826); informa~oes so
bre o aldeamento dos índios Guaná. Esses 
sao alguns documentos desta série que 
compreende ainda correspondencia com 

, . . 
os presidentes de prov1nc1a, requenmen-
tos, balancetes e receitas de várias repar
ti~oes, cobran~a de impostes, emissao de 
apólices, protocolos de cantas correntes, 
devassas na regiao de Minas, ofícios au
torizando obras, a maioria concentrada 
na primeira metade do século XIX, envol
vendo sobretudo as províncias de Ala
goas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Para
ná, Pará, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Rio 
Grande do Sul. Engloba ainda documen
tos da Contadoria Geral da Guerra e 
relativos aterras e coloniza~ao. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; lnventário temático 
sob forma de fichário. •• 
Microfilme: parcialmente microfilmado. 
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RJl.84. Série Guerra - Gabinete do 
Ministro (IGl) 

Histórico: A documenta9ao deu entrada 
no Arquivo Nacional através de recolhi
mento efetuado pelo Ministério do Exér
cito em 197 4. Contém ofícios sobre com
posic;ao da tropa, fuga de escravos, 
criac;ao de unidades militares, situa9ao de 
fortalezas e quartéis. Existem doze séries 
envolvendo a denominac;ao "Série-Guer
ra" no Arquivo Nacional, sendo esta rela
cionada ao Gabinete do Ministro, a mais 
relev'1;nte para a temática indígena (ver 
também RJl.56). 

Datas-limite: 1845 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Os docuhlentos avulsos 
e os livros encontram-se organizados em 
sub-séries temáticas. Dimens0es: 43,12m 
textuais. 

Conteúdo: Mapas sobre recrutamento de 
prac;as, concessao de baixas, nomeac;oes e 
exonera96es; entrada de índios para o 
Exército e a Armada; certidoes de assen
tamento de pra9as e diminui9ao de contin
gente por cessa9ao de arremetidas de 
quilombolas. É reduzido o número de 
documentos sobre a temática indígena, 
podendo ser encontradas referencias dis
persas e fragmentadas, na corresponden
cia do Gabinete do Ministro com outras 
autoridades civis e militares, particular
mente com os comandantes das Armas e 
os presidentes de província, com outros 
ministérios, em especial o da Agricultura 
e com os comissários de demarca9ao de 
limites. 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Inventário temático 
sob forma de fichário F92 G 1. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 
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RJl.85. Série Interior - Gabinete do 
Ministro (IJJi) 
Histórico: Sao 14 as Séries Interior, divi
didas em sub-séries, contendo basicamen
te documentos do Ministério do Império e 
do Ministério da Justi9a e Negócios Inte
riores. A documenta9ao des ta "Série Inte
rior - Gabinete do Ministro" deu entrada 
no Arquivo Nacional através de recolhi
mento feíto pelo Ministério da J usti9a e 
Negócios Interiores em 1966. Contém 
ofícios ao Ministério da Guerra sobre 
organizac;ao de expedi96es, venda de pól
vora, remessa de medicamentos, etc. Cor
respondencia ativa e passiva com diferen
tes ministérios e com os presidentes de 
província (ver RJl.57). 
Datas-limite: 1802 a 1938. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 50,49m 
textuais. 

Conteúdo: Contém correspondencia com 
os presidentes de província e avisos e 
ofícios do Ministério da Agricultura, Co
mércio e Obras Públicas para o Ministé
rio do Império. Destaque para a documen
ta9ao produzida pela 5ª Se9ao do Mi
nistério da Agricultura, responsável pela 
imigra9ao, coloniza9ao e índios, sobre
tudo nos últimos trinta anos do século 
XIX. O número de documentos relaciona
dos a questao indígena é reduzido, limi
tando-se basicamente ao registro de soli
cita9ao de missionários para os alde
amentos indígenas em diferentes provín
cias, como a do hispo de Diamantina 
pedindo dois capuchinhos para a cate
quese de índios no río Mucuri e dois 
outros para os índios de Pessanha, em 
Minas Gerais ( 1870), com as respostas 
oficiais atendendo ou negando os pedidos. 
Identicos pedidos para outros aldeamen-
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tos de Minas Gerais, Alagoas, Amazonas 
e Maranhao. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun- · 
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; lnventário sob forma 
de fichário F-3, G-1. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJl.86. Série Interior - Culto Público 
(IJ11) 
Histórico: Nao existem dados disponí
veis sobre a forma e a data de incorpora-
9ao deste acervo ao Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1808 a 1904. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 4,59m tex
tuais . . 

Conteúdo: Contém correspondencia de 
autoridades civis e ec]esiásticas re]ativas 
ao culto púb1ico, portarias, requerimen
tos, minutas de avisos e ofícios, solicita
~6es de transferencia de cargos e fun~oes 
e nomea96es de vigários colados, padres, 
capeloes e missionários, a maioria de na
tureza burocrática. De interesse para o 
tema, um reduzido número de documen
tos: mapa das miss5es em Minas Gerais 
com rela~ao de missionários (1851), do
cumentos sobre conflitos entre os poderes 
temporal e espiritual em diferentes pro
víncias e carta do Bispo do Pará ao Prín
cipe Regente (1815), onde denuncia "as 
escoltas de muitos soldados a custa da 
Fazenda Real para prenderem inúmeros 
índios fugitivos do trabalho que lhes im
poe o brigadeiro na constru~ao do prédio 
que adquiriu depois de govemador do 
estado". O documento relata ainda as 
condi~oes de trabalho dos índios, conde
nados a desempenhar taref as pesadas, 
"sem estipendios e com mu ita fome". Re
fere-se ainda a subleva~ao de escravos. 
Relatório do encarregado da defesa da 
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comarca do rio Sao Francisco sobre o 
estado das missoes em Pernambuco 
(1824). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do ArquivoNacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de fichário F-3, G-4 e 5; F-95, G-1 a 4. 

RJl.87. Série Interior - Negócios de 
Províncias e Estados (IJJ9) 
Histórico: Sao 14 as séries organizadas 
em forma independente sob a denomina
~ªº "Série Interior", com adocumenta~ao 
recolhida ao Arquivo Nacional em dife
rentes momentos: pelo Ministério da Jus
ti9a e Negócios Interiores em 1909 e 1966 
e pelo Ministério da Justi9a em 1973. No 
caso específico desta série "Negócios de 
Províncias e Estados" nao existem dados 
disponíveis. Esta série reúne parce]as dos 
acervos gerados pelas Secretarias de Es
tado da J usti~a e do Reino sobre os Negó
cios Provinciais e Estaduais, contendo 
correspondencia com presidentes de pro
víncia, assembléias legislativas provinci
ais, camaras municipais e autoridades 
civis e eclesiásticas. 

Datas-limite: 1808 a 1957. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 65,86m 
textuais. 

Conteúdo: Das séries "Interior", essa é a 
mais rica, contendo expressiva docu
menta~ao sobre a rela9ao das. oligarquías 
locais com os índios, a disputa pelas ter
ras indígenas, a extin9ao de aldeias, o uso 
da for9a de trabalho de índios e a organi
za9ao_ de expedi9oes punitivas em diver
sas províncias, sobretudo na primeira 
metade do século XIX, especialmente no 
período após a independencia. Con tas das 
despesas com tropas de índios usadas na 
repressao de quilombos em Alagoas 
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( 1830), conflitos por terra ( 1830), ataque 
de índios ( 1831), terras de aldeia apropri
adas por engenho (1837), revolta dos ín
dios de Ata1aia ( 1837); cartas dirigidas ao 
Imperador por questao de terras envol
vendo brancos e índios da Guarda Nacio
nal (1845); aldeame_nto da Bahía (1845); 
catequese (1845) e luta pela terra no Ce
ará ( 184 7); tráfico de índios no Maranhao 
e combate a índios "selvagens" (1854); 
catequese em Mato Grosso ( 1818, 1822 e 
1826), informes ao Ministério do Império 
sobre hostilidades e pacifica9ao de índios 
( 1826), retrato do cheft:: dos índios Apiaká 
(1827); violencia contra índios em Per
nambuco (1847); mapa estatístico da po
pulac;ao do Paraná (1837) e notícias sobre 
catequese em várias províncias; ataque a 
índios no Amazonas (1869). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de Documen
tos em Caixas, SPE-002; Inventário sob 
forma de fichário F-95, G-4. 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 
Rolos 003.1.76 

RJl.88. Série Interior- Negócios Polí
ticos (IJJ 4) 

Histórico: Nao existem dados disponí
veis sobre como e quando o acervo foi 
incorporado ao Arquivo Nacional. Para 
situar a origem institucional da documen
ta9ao, ver RJ 1.87. 

Datas-limite: 1827 a 1937. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: temática. Dimensoes: 6,46m tex
tuais. 

Conteúdo: Contém registro de corres
pondencias com o Senado e a Camara de 
Deputados, processos da Secretaria de 
Estado de Justi~a e Negócios Interiores, 
oficios, peti~oes, requerimentos, proces-
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sos diversos, nomea96es, relatórios de 
rendas e juntas do comércio e correspon
dencia com autoridades eclesiásticas. 
Apresenta um número reduzido de docu
mentos de interesse para a temática indí
gena, entre os quais mapas estatísticos 
(1827) das províncias do Sul, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí, Minas 
Gerais, Maranhao, Goiás, Mato Grosso, 
Pará e Rio Negro, discriminando comar
cas, vilas e paróquias e o total de índios 
a1deados em algumas províncias, o núme
ro de aldeias e missoes e estimativas para 
os índios "selvagens" (62.000 alrnas para 
o Río Negro). Contém ainda nomea9ao e 
transferencia de missionários e vigários 
para aldeias e vilas, como a do capelao e ,, 
Diretor de Indios da aldeia de Valen9a 
(1814) que reúne fndios Coroado (Rio de 
J aneiro) e a do Vigário de Nossa Sen hora 
doCarmoda Vilade Belmonte (1817), há 
anos sem capelao, pois "ninguém a havia 
querido porque a sua popula9ao consta va 
9e índios indolentes e pregui9osos", e 
"constava quase toda de índios". 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. Ill (versao 
preliminar), 199 l; Inventário sob forma 
de fichário, F-95, G-1 a 4, G-4 e 5. 

RJl.89. Série Justi~a -Administra~ao 
(IJ2) 

Histórico: A documenta9ao deu entrada 
através de recolhimento efetuado pelo 
Ministério da J usti9a em 1971 . Ex is te u m 
total de doze séries, sob a denominac;ao 
"Série Justi9a", organizadas em sub
sérires temáticas, das qua is esta, referente 
a administra~ao, engloba basicamente a 
questao burocrática. Contém oficios, pro
cessos e outros documentos relativos a 
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polícia, ofícios de diferentes órgaos ao 
Ministério.da Justi9a, mapas da Diretoria 
Geral de Estatística, registros do Ministé
rio da Fazenda sobre pessoal e libera9ao 
de verbas. 

Datas-limite: 1840 a 1956. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 241, 71 m 
textuais. Há plantas que estao incluidas 
na mensura9ao da documenta9ao textual. 

Conteúdo: Contém documentos relativos 
a repressao contra índios e a levantes 
indígenas em diferentes províncias do 
Brasil particularmente na primeira meta
de do século XIX. Atas do Conselho de 
Govemo de Goiás sobre altera9ao da or
dem pública por índios Xavante e 
Xerente; despesas com índios de Mato 
Grosso e Goiás que viajavam a Corte; 
invasao indígena a Porto Imperial; ata
ques de índios a sítios, fazendas e ao 
correio; despesas com repressao; assassi
natos de índios; auto de devassa dos 
M'Byá e Guaicuru que atacavam mora
dores do río Paraguai; ordens do Conse-
1ho de Guerra para reprimir Guaicuru 
(1827); estabelecimento da Guarda Naci
onal nos arraiais do Mato Grosso "infes
tado pelos Cabixi"; premio para morador 
por índio adulto por ele aprisionado em 
Mato Grosso (1852); ofícios do Chefe de 
Polícia relativo a bandeira para capturar 
escravos aquilombados em sertao habita
do pelos Parecí (1853); ataque de índios 
Corcado a acampamento militar; ataques 
e saques a fazendas e sítios, com exigen
cia de moradores para a organiza9ao de 
bandeiras (1853); crimes praticados por 
índios de Mato Grosso e Goiás, prisoes de 
índios, a9ao dos ouvidores das comarcas; 
mapas de nascimento, casamento e óbitos 
de Goiás, Mato Grosso, Maranhao e Es
pírito Santo. 
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Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III(versao 
preliminar), 1991; Inventário sob forma 
de fichário F-3 G-2; Inventário sumário 
organizado pelo sistema Henri Boullier de 
Branche. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

RJl.90. Série J usti~a - Gabinete do 
Ministro (Ul) 

Histórico: A série reúne documentos ge
rados pelo Gabinete do Ministro com 
ordens e portarias enviadas aos presiden
tes de província, juízes de direito, chefes 
da polícia, juízes de paz da Corte e muni
cípios, comandantes da Guarda Nacional 
e relatórios sobre seguran9a pública, ad
ministra9ao da justi9a criminal, além de 
ofícios e atos administrativos dos presi
dentes de província. Nao existem dados 
disponí veis sobre a forma de recolhimen
to e a data de entrada no Arquivo Nacional 
dos documentos desta série. Existe outro 
fundo, denominado "Ministério da Justi-
9a - Gabinete· do Ministro no Rio de 
Janeiro", cuja documenta9ao foi recolhi
da pelo próprio órgao em 1983. 

Datas-limite: 1806 a 1963. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 6,30m tex
tuais. 

Conteúdo: Das séries "Justi9a", esta é a 
que apresenta maior concentra9ao de do
cumentos relacionados ao .tema, com da
dos sobre catequese, aldeamentos, demo
grafía, expedi96es punitivas, for9a de 
trabalho indígena, especialmente na pri
meira metade do século XIX. Fusao de 
aldeias, despesas com catequese, desci
mento e aldeamento dos Kaiapó, a9ao 
missionária no Araguaia-Tocantins, rela
tório a Comissao de Estatística com lista 
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de na96es arredias de Goiás, estimativa de 
popula9ao, rela9ao e histórico de aldei~s; 
engajamento de índios na Armada Nacio
nal e envio de índios menores a Corte para 
trabalhos no Arsenal da Marinha; registro 
de compra de índios menores no Pará 
( 1827) e Rio de J aneiro ( 1845); rela9ao de 
na96es indígenas de Mato Grosso, num 
total de 53 grupos, com e_stimativa da 
popula9ao e características de cada grupo 
(1830); organiza9ao de bandeiras, finan
ciamento e método de a9ao; expedi9ao 
contra os Cabixi ( 1852) com aprisiona
mento de índios; participa9ao em correri
as ( 1809-1810) figurando como mérito 
para preencher cargo vitalício de tabeliao 
do julgado; pacifica9ao dos Botocudo, 
a9ao das divisoes do rio Doce (1824), 
catequese em diversas aldeias de Minas 
Gerais, relatório sobre fome e penúria de 
índios no Vale do Jequitinhonha (1826). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; lnventári ... o. sob fo~~a 
de fichário F-3 G2; lnventano sumano 
organizado pelo sistema Henri BouJlier de 
Branche. 

RJl.91. Série Justi~a - Magistratura e 
Justi~a Federal, Juízes (IJ4) 
Histórico: Nao existem dados disponí
veis sobre a forma e data de recolhimento 
da documenta9ao desta série, que engloba 
ofícios da magistratura referentes as ~ti
vidades dos Juízes Municipais e de Or
faos, ofícios diversos dos Juízes de Paz e 
Juízes de Fora das províncias do Império 
e das freguesias da província do Río de 
Janeiro, decretos e leis, registros de cartas 
e ofícios da magistratura das províncias 
de Alagoas, Amazonas, Bahia, Pa~aná, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Gros
so, Maranhao, Minas Gerais, Pará, 
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Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Gran
de do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo e 
Sergipe no período 1808-1895. 

Datas-limite: 1808 a 1958. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 39,15m 
textuais. 

Conteúdo: Contém documenta9ao para 
análise das institui96es responsáveis pe
los índios na primeira metade do século 
XIX, do processo de aforamento das ter
ras indígenas e da situayao do patrimonio 
dos índios. Registro das a96es da 
Provedoria de Ausentes e Conservatoria 
de Índios até 1833, quando o decreto de 3 
de julho de 1833 e o aviso de 18 de julho 
do mesmo ano determinaram sua extin9ao ... 
e passaram para os Juízes de Orfaos a 
administra9ao dos bens pertencentes aos 
índios, de que eram juízes privativos e 
administradores os ouvidores das comar
cas; informac;oes sobre a transi9ao em 
várias províncias; reclamac;oes do Juiz de 
Órfiios da aldeia de Sao Pedro, Cabo Frio 
sobre desaparecimento de livros de afora
mentos, receitas e despesas, e papéis rela
tivos a escritura9ao, inventário e tomada 
de contas do . tesoureiro da antiga 
Conservatoria; nomea96es de Curadores 
de Óñaos; requerimentos de Juízes de 
Órfüos para nomeac;ao de escrivaes e ofi
ciais de justi9a para poderem dar conta 
das novas atribui96es; aforamentos irre
gulares de terras da aldeia Sao Lourenc;o 
no Río de Janeiro (1835); destruic;ao no 
cartório de Niterói do arquivo da aldeia de 
Sao Louren90; desordens nas aldeias de 
Campos (RJ). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; lnventário sob forma 
de fichário F-3 G-3; Inventário sumário 
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organizado pelo sistema Henri Boullier de 
Branche. 

RJl.92. Série Saúde 
Histórico: A Série Saúde é formada por 
seis sub-séries: Administra9ao, Cemitéri
os e Funerais; Clínicas Médicas-Hospi
tais; Gabinete do Ministro; Higiene e Saú
de Pública; Instituto Oswaldo Cruz; e 
Sociedades da Classe Médica. Cada sub
série constituí um conjunto, organizado 
de forma autónoma, cobrindo datas-limi
te diferentes e com um histórico próprio. 
A documenta9ao deu entrada através de 
recolhimentos efetuados pela Secretaria 
de Justi9a eNegócios Interiores em 1916, 
p~la Secretaria de Administra9ao do Mi
nistério do Império em 1861, 1870 e 
1871, pelo Ministério da Justi9a e Negó
cios Interiores em 1908, 1916, 1917, 
1924, t 931, l 932 e 1943, e pela Secreta
ria dos Negócios do Império em 1861, 
1870, 187 t e finalmente por documentos 
gerados pela Sociedade de Medicina de 
Pernambuco. Reúne documentos dos di
ferentes órgaos, ministérios e secretarias 
encarregadas da saúde pública e do com
bate as epidemias. 

Datas-limite: 1771a1930. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimens0es: 20,93m 
textuais. 

Conteúdo: Contém um reduzido número 
de documentos - sobretudo nas sub-séries 
Gabinete do Ministro e Higiene e Saúde 
Pública - com elementos sobre medicina 
preventiva, campanhas de vacina9ao e 
política de saúde do estado brasileiro, 
inclusive em rela9ao aos índios. Docu
mentos do Instituto Vacínico do Rio de 
Janeiro ( 1809-1838) com mapas das pes
soas que se vacinaram na corte onde figu
ram alguns índios; aplica9ao de vacinas 
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na aldeia de Mangaratiba; primeiras vaci
nas trazidas de Lisboa para o Brasil por 
cirurgiao militar que as aplicou em índios 
da Bahía e Rio de J aneiro; mapas de 
indivíduos vacinados contra varíola na 
Casa da Institui9ao Vacínica do Rio de 
Janeiro, entre os quais um pequeno núme
ro de índios (1832); remessa de laminas e 
pus vacínico para Alagoas, Bahía, Goiás, 
Espírito Santo, Ceará, Maranhao, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, incluindo Sao Paulo, 
para ser aplicado aos índios catequizados 
de Guarapuava acometidos de varíola 
( 1828); rela9ao dos vacinados em diver
sas vilas de Sao Paulo; requerimentos 
referentes a saúde pública (1850-1890) 
com registro de fomecimento de medica
mentos para diversas localidades, instala-
9ao de boticas, epidemias de cólera e 
varíola, socorros médicos aos índios de 
Cha pecó SC ( 1889); quadro de vítimas de 
varíola, entre as quais urna índia ( 1872). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Inventário temático 
sob forma de fichário. 

RJl.93. Sesmarias 
Histórico: O regime jurídico das sesma
rias, vigente nos municípios medievais de 
Portugal, e normatizado pelas Ordena-
96es Manuelinas e Filipinas, foi adaptado 
ao Brasil, inicialmente pela carta patente 
concedida a Martim Afonso de Sousa 
(1530) e pelo regimento de Tomé de 
Sousa ( 1548), que concedeu amplos po
deres aos agentes régios, legalizando o 
caráter latifundiário das concessoes. Ini
cialmente doavam sesmarias os Govema
dore~ e Capitaes Gerais, e por disposi96es 
excepcionais, os Capitaes Mores e Go
vernadores subalternos. A evolu9ao da 
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economia colonial foi impondo um sem
número de modifica9oes legais no caráter 
das concessoes, sobretudo no final do 
século XVII e meados do século XVIII. A 
regulamenta9ao de 1795 e o alvará de 
1809 obrigavam a medi9ao e demarca~ao 
judicial para a entrega da carta de doa~ao 
ao sesmeiro interessado. Em 1822, quan
do as terras aproveitáveis estavam quase 
todas repartidas, exceto aquelas habita
das pelos índios, foi suspensaaconcessao 
de terras de sesmarias. Nao existem dados 
disponívei-s sóbre a data e a forma de 
incorpora9ao deste acervo ao Arquivo 
Nacional. 

Datas-limite: 1714 a 1888. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: , temática. Dimensoes: 26,06m 
textuais. 

Conteúdo: Ca~as, autos e processos de 
concessao e confirma9ao de sesmarias 
nos territórios de diversas capitanías do 
Brasil: Alagoas, Babia, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhao, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Río de Janeiro, Santa Catarina, 
Sao Paulo e Sergipe, que permitem acom
panhar o processo de apropria~ao das 
~erras indígenas. Contém nome do 
sesmeiro, extensao da sesmaria, localida
de e data da cpncessao, fundamentos e 
bases legaisdoato. Alguns livrosderegis
tro reproduzem cartas de sesmarias con
cedidas em período muito anterior ao as
sinalado nas datas-limite <leste conjunto, 
autenticando sua validade pelo tabeliao, 
como é o caso da sesmaria concedida ao 
"índio da terra" Martim Afonso de Sousa, 
o Araribóia, em 1568, corresponden te aos 
limites da aldeia de Sao Louren90, em 
Niterói. Os livros de registro de terra 
contemplam ainda um período que_ ultra-
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passa a data de extin9ao do sistema de 
sesmarias, englobando os registros de ter
ra sobretudo em municípios do Rio de 
Janeiro. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Rela~ao de Sesmarias 
da Capitanía do Rio de Janeiro, SPE-034; , 
Indice das sesmarias do município do Rio , 
de Janeiro, SPE-035; Indice das Sesmari-
as de Santa Catarina, SPE-036; "Índice 
Alfabético de Sesmarias de Vários Esta
dos," Publica~oes do Arquivo Nacional, 
36; "Sinopse das Sesmarias da Bahía," 
Publicaroes do Arquivo Nacional, 27; , 
Indice onomástico sob forma de fichário, 
F-2, G-1a5 e F-77, G-2 a 9. 

RJl.94. Tesouraria da Fazenda da Pro
víncia da Babia 
Histórico: Criadas em 1831, competía as 
tesourarias das províncias a administra-
9ao, arrecada9ao, distribui~ao, contabili
dade e fiscaliza~ao de todas as rendas 
públicas provinciáis. Em 1850, as tesou
rarias de Sao Paulo, Bahía, Pernambuco, 
Ceará, Río Grande do Sul, Maranhao, 
Minas Gerais e Pará, associadas ao Tri
bunal do Tesauro Nacional, centraliza
ram todos os pagamentos de despesas 
pertencentes aos diversos minístérios, re
formando-se os regulamentos de tesourei
ros, pagadores e almoxarifes, para que 
ficassem em harmoniacom o determinado 
pelo Ministério da Fazenda. A documen
ta9ao deu entrada através de recolhimneto 
efetuado pela Delegacia Fiscal do Tesou- " 
ro Nacional na Bahia em 1910 e 1935, e 
compreende registros de fés-de-ofício, 
decretos, ordens imperiais, patentes, pro
visoes imperiais, correspondencia da Te
souraria da Babia com o Tesauro Nacio
nal, ministériós, alfandegas, coletorias, 
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juízes e outros órgaos, além de papéis e 
livros relativos a concessao de sesmarias. 

Datas-limite: 1534 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 10,96m 
textuais. Sao 203 volumes organizados 
em 12 códices. 

Conteúdo: Contém documentos que, cru
zados com outros, podem revelar-se de 
grande utilidade para o estudo do proces
so de apropria9ao das terras indígenas e 
legaliza9ao das terras de aldeia, particu
larmente os códices com as sesmarias 
registradas no Arquivo da Tesouraria, 
cuja sinopse foi publicada pelo Arquivo 
Nacional, cobrindo o período 1534-1828, 
e os registros de datas e demarca~6es de 
sesmarias (1671-1714). Os primeiros re
gistram, entre outras, concessao de ses
marias aos índios da aldeia de Sao 
Barnabé (RJ), administrada pelos jesuítas 
( 1579) e aos índios de Porto Seguro: 
aldeias de Sao Joao (1684), Espírito San
to (1688) e Patatiba (1711). Nos outros, 
em mais de 300 cartas de sesmarias, exis
tem referencias as aldeias como limites 
das terras concedidas, ou os índios "man
sos'' aparecem com garantía de ocupa9ao 
de parte das terras - em geral urna légua 
- encravadas dentro das ses marias, como 
é o caso da aldeia dos Coropotó, na Serra 
dos Órgaos (1656), dos Moipira, Tuyu
pares, Tapiens-Cahagua9u e outros no 
Nordeste e litoral fluminense. Muitas car
tas de sesmarias apresentam como exi
gencia nao alhear e nem ficar o senhor 
com terras porventura ocupadas por 
"gentio bravío". 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices, 
SPE-001, antiga Se9ao de Documenta9ao 
Histórica; Publica~oes do Arquivo, 27. 
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RJl.95. Tesouraria da Fazenda da Pro
víncia do Ceará 
Histórico: A Tesouraria da Fazenda da 
Província do Ceará, criada em 1831, in
corporou ao seu acervo os arquivos das 
Juntas de Fazenda. A documenta~ao deu 
entrada através de recolhimento efetuado 
em 1909 pelo Estado do Ceará. 

Datas-limite: 1780 a 1843. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 0,15m tex
tuais. 

Conteúdo: Registro das provisoes eclesi
ásticas da Capitanía e Província do Ceará 
(1780-1843) e das provis6es, portarias e 
títulos concedidos na mesma Capitanía e 
Província (1780-1841). A maioria dos 
documentos de interesse para a temática 
indígena refere-se a nomea9ao de vigários 
para a vigararia interna da Vila Vi~osa ,. 
Real de Indios (1782), Mecejana (1783), 
onde deve "observar os costumes das 
vilas dos índios", Arronches (1783), Nos
sa Senhora da Concei~ao de Almofala 
(1785), Mecejana (1787) e outras vilas de 
índios. Normatiza~ao da vinda de missio
nários capuchinhos da Itália (1842) para 
catequese e civiliza~ao dos índios; con
cessao de gra9as aos índios de várias 
aldeias ( 1819) por servi~os prestados 
contra revoltosos de Recife; dados sobre 
rendimentos de diversas vilas de índios. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arqui vo Nacional, Vol. III (versa o 
preliminar), 1991; Rela~ao de códices 
SPE-001, antiga Se~ao de Documenta~ao 
Histórica. 

RJl.96. Tesouraria da Fazenda da Pro
víncia do Pará 
Histórico: Ver RJl .42 e RJl.94. Nao 
existem dados disponíveis sobre a data e a 
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forma de incorporayao do acervo ao Ar
quivo Nacional. 
Datas-limite: 1844 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica. DimensOe.s: 0,09m 
textuais. 
Conteúdo: De interesse para a temática 
indígena sao requerimentos, ordens de 
pagamento de produtos para suprimento 
de aldeias indígenas e prestayao de contas 
presentes nas atas das sess6es da Junta da 
Fazenda da Província do Pará; compra de 
alqueires de farinha e arrobas de pirarucu 
para o cacique e demais índios da tribo 
Turi, quantia em dinheiro liberada para 
fomecimento de generas alimentícios a 
aldeia no rio Maracana e aldeias do Ma
ranhao, para limpeza de rio e pagamento 
a diretores de índios, fomecimento a al
deia de Sao Joao do Araguaí; ofícios da 
presidencia autorizando pagamento a 
missionário capuchinho destinado aaqui
siyaO de brindes para descimento de índi
os do rio Xingu; ofícios diversos do Pre
sidente do Tribunal do Tesauro Nacional 
ao lnspetor da Tesouraria da Fazenda do 
Pará sobre assuntos financeiros da pro
víncia, entre os quais, despesas com alde
amentos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Relayao de códices, 
SPE-00 l, antiga Seyao de Documenta9ao 
Histórica. 

RJl.97. Tesouraria da Fazenda da Pro
víncia de Sao Paulo 
ffistórico: VerRJl.41 eRJl.94. Adocu
menta9ao deu entrada através de recolhi
mento ef et u ad o pela Delegacia Fiscal do 
TesouroNacionalemSaoPauloem 1912. 

Datas-limite: 1823 a 1880. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-
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za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 1,86m textuais. Sao 48 volu
mes organizados em 11 códices. 
Conteúdo: Contém ordens e circulares do 
Presidente do Tribunal do Tesauro Naci
onal ao Inspetor da Tesouraria da Fazen
da da Província de Sao Paulo, registro de 
decretos e avisos dos Ministérios da Fa
zenda, da J ustiya, da Agricultura, Comér
cio e Obras Públicas, ofícios das Coleto
rias de Rendas de vários municípios. 
Existe um reduzido número de documen
tos relacionados a temática indígena: des
pesas realizadas eventualmente com al
deias, processo de af oramento de terras 
que pertenceram aos jesuítas na vila de 
Jundiaí (1818), provisao ao Juiz de Fora 
da Vil a de Paranaguá (Dom Pedro), orde
nando que se fizesse um inventário dos 
bens dos "extintos jesuítas" existentes no 
Distrito, provisao ao Juiz de Fora de 
Santos requerendo a compra ou arrenda
mento de terrenos que haviam sido da 
Companhia de Jesus e ao ouvidor da 
comarca de Paranaguá e Curitiba sobre 
pagamento ao comandante de Guara
puava (1828). 
Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, V o l. 111 (versa o 
preliminar), 1991; Rela9ao de códices, 
SPE-001, antiga Se9ao de Documentayao 
Histórica. 

RJl.98. Tribunal Especial 

Histórico: A documenta9ao deu entrada 
através de recolhimento efetuado pelo 
Ministério da Justiya e Negócios Interio
res em 1940. Contém inquéritos sobre 
fraudes eleitorais, uso do patrimonio pú
blico, chantagens, desvíos de verbas pú
blicas, como também representay6es, re
querimentos diversos e relatórios de 
comiss6es de sindicáncia. Nos inquéritos 
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em órgaos públicos, destacam-se cinco 
vol u mes de inquéritos referentes ao Servi-, 
~o de Prote~ao aos Indios (SPI). 

Datas-limite: 1930 a 1932. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 
l 8,02ni textuais e 1 álbum com 315 fotos. 

Conteúdo: Parta documenta9ao sobre 
a9ao do SPI, terras e for9a de trabalho. 
Contém cinco vol u mes com o relatório da 
Comissao de lnquérito na Inspetoria ·do 
SPI no Amazonas e Acre, apresentado ao 
Interventor Federal ( 1931 ), com respos
tas detalhadas a questionário envolvendo 
tribos, localiza9ao, acordos, pacifica9ao, 
uso de terras, demarca~6es e bens, num 
total de onze itens. Livros do SPI, entre os 
quais o de registro geral de índios de 
Borba, Itacoatiara e Manaus; rela9ao de 
aldeias e malocas, com dota9ao or9amen
tária e suprimen to, listas nominais de seus 
habitantes; denúncias contra inspetor de 
índios, acusado de empregar índios na 
coleta da castanha e extra~ao da borracha 
em benefício próprio, aluguel de embar
ca96es a particulares, desvío de mercado
rias, usurpa9ao de terras e seu arrenda
mento. A documenta~ao registra o discur
so da oligarquia local que pretende negar 
a existencia de índios e resiste as demar
ca~6es propostas pelo SPI, mas revela 
também um conjunto de irregularidades 
do órgao, usado para fins particulares. 
Abrange depoimentos das testemunhas e 
defesa do funcionário acusado, que anexa 
131 documentos e 315 fotos sobre deze
nas de tribos, sua produ9ao, educa9ao 
indígena nas aldeias e outros ítens. 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos doArquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991. 

RJl.99. TV Tupi 

Histórico: Documentos produzidos e 
acumulados pela TV Tupi foram <loados 
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ao Arquivo Nacional em dezembro de 
1986 por Paulo Sérgio Felício dos Santos 
e Esther Rodrigues de Magalhaes Ribei
ro, ex-funcionários da extinta emissora. 
Contém filmes referentes a cenas da vida 
nacional e internacional, resultantes da 
cobertura jomalística diária da TV Tupi. 
Em agosto de 1993 estava em fase de 
organiza9ao para se tornar totalmente 
acessível ao público, o que exige sua 
"copiagem" em vídeo. 

Datas-limite: 1952 a 1969. Tratamento 
técnico: identificado. Dimensoes: 587 
filmes. 

Conteúdo: No material até en tao identifi
cado pode ser encontrado um vídeo, sem 
som, com imagens da exposi9ao "Ron
don, Civilizador do Sertao'' com fotos de 
vários índios, malocas, instrumentos mu
sicais e pe9as de artesanato indígena, com 
dura~ao de 60 segundos . A telecinagem 
foi executada na TV Globo por urna cor
tesía da produ9ao do programa "Momen
to do Voto". 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. 111 (versao 
preliminar), 1991; Inventário descritivo 
manuscrito; Listagem geral dos filmes . 

Restric;oes de acesso: por nao estar orga
nizado. 

Observac;oes: Só depois de todo o acervo 
ser telecinado serao levantadas as restri
~6es de a ces so. 

RJl.100. Vice-Reinado 

Histórico: As bases da administra9ao no 
Brasil Colonial foram lan9adas pelo Re
gimento de 1548, cu jo eixo principal per
maneceu até a transferencia da Família 
Real e da Corte portuguesa para o Brasil. 
O Governador Geral era assistido pelo 
ouvidor-geral e pelo provedor-morencar
regados, respectivamente, dos Negócios 
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da Justic;a e da Fazenda. O Governador 
Geral se converte no século XVIII em 
Vice-Reí, título na realidade existente 
desde 1640. Embora nao existisse um 
documento oficial elevando o Brasil a 
categoría de vice-reino, a partir de 1640 
surge o título de Vice-Reí conferido pela 
primeira vez a D. Jorge Mascarenhas. 
Entre 1640 e 1720, semente tres governa
dores receberam este título. A partir de 
1720 ele foi dado indistintamente a todos 
governadores gerais até 1808. Com a 
transferencia da capital de Salvador para 
o Rio de J aneiro em 1763, a cidade do Río 
de Janeiro passou a ser administrada pe
los vice-reís. Nao existem dados disponí
veis sobre a incorporac;ao do acervo ao 
Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1677 a 1808. Tratamento 
técnico: identificado Dimensoes: 9,69m 
textuais. 

Conteúdo: Contém correspqndencia dos 
vice-reis, capitaes-mores, comandantes 
de regimentos,juízes, bispos, RealFazen
da, alfandega, Senado da Camara do Río 
de Janeiro e autoridades e institui~6es de 
diversas capitanías, com documentos ori
ginais e cópias relativos ao confisco dos 
bens dos jesuítas do Río de Janeiro, Sao 
Paulo, Pernambuco, Maranhao, Pará e 
Amazonas e inventário dos bens dos 
mercedários do Grao-Pará. Diversos diá
rios de viagens por vilas e povoac;6es do 
Pará e Mato Grosso (1785-1813); dados 
sobre aldeamento dos Kaiapó, Paiaguá, 
Parecí e outros grupos de Goiás e Mato 
Grosso no final do século XVIII; registro 
das decis6es da Junta das Miss6es sobre 
escravizac;ao dos Mayapena e Manao 
(1735); levante dos índios Guarulhos que 
bloquearam estrada dos Campos dos 
Goitacazes ao porto do Rio de J aneiro 
( 1735); planta detalhada da aldeia de Sao 
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José de Mossamedes, Goiás (1801); cor
respondencia do comandante do regimen
to da vila de Paraibuna (1794-1802) com 
dados sobre descimentes, represálias e 
prisoes de índios; descimentos dos Coro
ado do rio Paraíba para a vi la de Resende 
(1802); contlitos por terras com família 
Wemeck; levantamento, com armas de 
fogo, dos índios da aldeia de Mangaratiba 
(1806); sa1ários de índios e relac;oes de 
trabalho no Maranhao (1757). 

Instrumentos de pesquisa: Guia de Fun
dos do Arquivo Nacional, Vol. III (versao 
preliminar), 1991; Relac;ao de Documen
tos em caixas, SPE-002; Inventário ana
lítico sob forma de fichário F76, G6; 
Carlos Fico, Cataloga~ií.o de docu1nen
tos do Arquivo Nacional, IFCS-UFRJ. 

RJ2 - ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DORIO DE JANEIRO 
Subordina~ao administrativa: Secreta
ria Estad u al de J usti~a 

Endere~o: Avenida Jansen de Melo nº 3 
-Centro-24300-220 Niteroi RJ. Telefo
ne: (021) 722-6826. Fax: (021) 551-
3748. 

Responsável: El iana Rezende Furtado de 
Mendon~a (Diretora Geral) 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das I Oh as l 7h 

Cópias: eletrostática, datilográfica. 

RJ2.1. Fundo Assembléia Provincial 
(AP) 

Histórico: O Ato Adicional de 1834 pro
curou garantir o mínimo de autonomía as 
províncias, extinguindo os Conselhos 
Gerais de Províncias e criando as Assem
bléias Legislativas Provinciais, que visa
vam restringir o arbítrio dos presidentes 
nomeados pela Corte. Sua competencia 
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abrangia a organiza9ao civil, judiciária e 
eclesiástica, a instruc;áo pública, desapro
pria96es, polícia e economia municipal, 
despesas e impostes, funcionalismo pú
blico, via9ao e obras. O mesmo Ato Adi
cional deu as Assembléias Legislativas 
Provinciais o poder de legislar sobre a 
catequese e civiliza9ao dos índios, cumu
lativamente coma Assembléia e o Gover
no Geral, satisfazendo, desta forma, os 
interesses das oligarquías locais. 

Datas-limite: 1834 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,20m 
textuais. Sao 45 unidades documentais 

' 
organizadas em duas colec;oes. 

Conteúdo: Contém ofícios, requerimen
tos, mapas, correspondencia coma Secre
taria da Presidencia da Província, recor
tes de jornais e documenta9ao interna. De 
interesse para o tema, apenas tres docu
mentos: requerimento de Tomás Lopes, 
índio da aldeia de Itaguaí, solicitando as 
terras da Fazenda Santa Cruz e comuni
cando o projeto dos índios para essas 
terras (1837); correspondencia da Secre
taria da Presidencia da Província relativa 
a concessao de f ai xa de terra em poder dos 
índios e reclamada pela Camara Munici
pal da Vila de Sao Francisco Xavier de 
ltaguaí, visando a sua anexa9ao (1837); 
documentos, em anexo, em estado muito 
precário, concedendo a posse das terras 
aos índios e registro da reclamac;ao da 
Camara (1839). 

Instrumentos de pesquisa: "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ" 

' 
1977-78 ( datilografado ); André Campos, 
"História administrativa da província 
fluminense (1834-1889)" (datilografa
do); Fichário Kardex dos Anais da As
sembléia Legislativa Provincial. 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA INDfGENA 

Observa~0es: A biblioteca do Arquivo 
Público possui cole9áo incompleta dos 
Anais daAssembléia Legislativa Provin
cial, impressos cobrindo o período de 
1836 a 1888, faltando os números corres
pondentes ao período de 1837 a 1860. 

RJ2.2. Fundo Camaras Municipais 
(CM) 

Histórico: Com a cria9ao da 1 ª Sec;ao da 
Secretaria da Presidencia da Província do 
Rio de J aneiro em 1841, esta assumiu os 
assuntos relativos as camaras munici
pais, que mais tarde ficariam a cargo da 4 a 

Sec;ao da mesma Secretaria (1876). 
Eletiva desde o período colonial, embora 
restrito o sufrágio a pessoas legal e 
tradicionaimente qualificadas, a camara 
municipal manteve este caráter após a 
Independencia, com aLei de 01/10/1828, 
que submeteu o município a um regime de 
tutela legal e política, definida pela dire-
9ao da Guarda Nacional e subordinada, a 
partir de 1850, as ordens do Ministro da 
Justi9a. O Fundo reúne ofícios, tabelas, 
mapas, atestados, transcri9ao de livros de 
registros, códigos de posturas e corres
pondencia de diferentes camaras munici
pats. 

Datas-limite: 1820 a 1897. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,25m 
textuais. Sao 225 unidades documentais 
organizadas em tres cole96es. 

Conteúdo: Contém documentac;ao com
plementar aquela existente nas Cole96es 
16 a 49 do Fundo Presidencia da Provín
cia (PP), com inf orma96es sobre a disputa 
entre municípios, província e govemo 
imperial, relativa aos direitos sobre as 
terras de aldeias indígenas consideradas 
como extintas pelas camaras municipais, 
que passam a vende-las aos foreiros ou a 



R10 DE J ANEIRO 

integrá-las ao patrimonio das mun1c1-
palidades para logradouros públicos, so
bretudo a partir de 187 5. Destaque para 
o ofício do pároco de Santo Antonío de 
Pádua a CamaraMunicipal de Sao Fidelis 
(02/01/1856) informando nao existir al
deamento, nem lugar para faze-lo e comu
nicando ignorar o número de índios da 
freguesia; ofício do sub-delegado da mes
ma freguesia para o mesmo destinatário, 
vinte dias depois (22/01/1856), informan
do da existencia de 300 índios Puri e 
Coroado sem aldeamento fixo por nao 
possuirem terras próprias; livro de regis
tro de portarías e ofícios de Itaguaí, com 
cópia fe ita em 1846 da escritura de com
pra das terras na Ilha de Itacurussá feita 
em nome de índios em 1718 e cópia da 
concessao das mesmas terras por Dom 
Joao VI ao patrimonio (1818). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di visao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERr', 
1977-7 8 ( datilograf ado). 

RJ2.3. Fundo Diretoria de Fazenda 
Provincial (DFP) 
Histórico:, A Diretoria de Fazenda teve 
origem com a cria9ao, em 1831, da Te
souraria da Província do Rio de Janeiro, 
subordinada ao Tesauro Nacional. Os 
registros e as coleto rías f oram criados em 
1836, e a Mesa·Provincial em 1838. A 
administra9ao da Fazenda Provincial, cri
ada em 1842, estava diretamente subordi
nada ao Presidente da Província e substi
tuiu a antiga Tesouraria. Em 1846, 
passou a ser denominada Tesouraria Pro
vincial do Rio de Janeiro, que mudou de 
nome paraDiretoriadeFazendaProvinci
al em 1859, ampliando sua estrutura ad
ministrativa e, em 1876, suas atribui9oes 
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e competencias. O fundo está estruturado 
em oito séries, reunindo a documenta9ao 
produzida pelo órgao, pela Tesouraria, 
Procuradoria, e Contadoria da Fazenda 
Provincial, pela Mesa de Rendas Provin
ciais, pelas coletorias e barreiras e a cor
respondencia recebida da Secretaria de 
Polícia, igrejas,juízes de óñaos, diretores 
de aldeias indígenas e outros órgaos. Con
tém ofícios, mapas, folhas de pagamento, 
recibos, notas fiscais, receita e despesa, 
rela9oes de batismo, matrimonios e 
defun~oes de várias freguesias, com re
gistros do movimento da popula9ao. 

Datas-limite: 1833 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 8,50m textuais. 
Sao 11.857 unidades documentais orga
nizadas em 20 cole96es. 

Conteúdo: Contém documenta9ao rele
vante, ainda que dispersa, sobre a situa-
9ao do patrimonio das aldeias indígenas, 
demografia, aforamento de terras de al
deias e destino dos papéis e livros de 
várias aldeias, presente sobretudo nas 
Cole96es 120, 124, 133 e 136. Recolhi
mento ao Tesauro Nacional do saldo em 

" caixa da extinta Conservatoria de Indios, 
pertencente as aldeias de Mangaratiba, 
Sao Louren90, Sao José D'El Rei e Sao 
Pedro de Cabo Fria e entrega de seus 
arquivos aos juízes de órf~os (1833); re
latório do Juiz de Orfüos sobre 
demografía da aldeia de Sao Louren90 
( 1835) e do di retor das aldeias da fregue
sia de Sao Pedro do Cabo Frio ( 184 7) 
sobre situa9ao das aldeias; aforamento e 
apropria9ao, por particulares, das terras 
dos índios da a freguesia de Santo Antonio 
do Rio Bonito, dados sobre transa96es 
realizadas ( 1854) e registros nos arquivos 
e cartórios 9a Camara de Valen9a ( 1854); 
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registro de recebimento de foros, 
laudemios e outros rendimentos de terras 
indígenas (1858); rendimentos da aldeia 
de Sao Louren90 e pagamento de mensa
lidades a vários índios (1859); mapas 
demográficos da freguesia de Paraíba do 
Sul; registro de óbitos de vários índios de 
Ponte Nova (Sao Fidelis) em 1875. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
AcervodaDivisaode Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "lnventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado ); Inventário sob 
forma de fichário; André Campos, "His
tória administrativa da província flumi
nense (1834-1889)" (datilografado). 

Observa~oes: Ver, também, RJl .91, Sé
rie J usti9a - Magistratura e J usti9a Fede
ral, Juízes (IJ4), do Arquivo Nacional. 

RJ2.4. Fundo Diretoria de Obras Pú
blicas Provincial (DOPP) 
Histórico: Com o objetivo de dirigir, 
inspecionar e conservar as obras públicas 
da província, foi criada, em 1836, a Dire
toria de Obras Públicas, subordinada di
retamente ao Presidente da Província. O 
regulamento de 1841 a subordinou a Se
cretaria da Presidencia, sendo alterado 
em 1859, quando retornou a subordina
yao do presidente. Sua denomina9ao foi 
modificada em 1844, quando passou a 
chamar-se Junta de Direyao e Inspe9ao 
das Obras Públicas. Em 1859, a Junta 
transformou-se em Diretoria de Obras 
Públicas, mantendo em sua estrutura dis
tritos de obras públicas. O Fundo reúne 
documentayao produzida pelo órgao e 
correspondencia recebida, organizado em 
14 séries, incluindo Navega9ao Fluvial, 
Igrejas e Matrizes, Agricultura, Demar
cayao de Terras, Imigra9ao e Coloniza
\:ªº· Contém ofícios, registros, arrenda-
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mentos e autos de denúncia sobre posse 
ilegal de terras, livros da reparti9ao de 
terras públicas, escrituras de compra e 
venda de engenhos, mediyao e demarca-
9ao de terras, listas e relatórios. 

Datas-limite: 1802 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 7 ,OOm 
textuais. Sao 10.354 unidades documen
tais organizadas em 15 coley6es. 

Conteúdo: Contém informay6es disper
sas e fragmentadas sobre a situa9ao de 
terras indígenas na primeira metade do 
século XIX e no período imediatamente 
posterior a promulga<;ao da Leí de Terras 
de 1850, documentando irregularidades e 
registrando o processo de espolia<;ao, 
com referencias remetendo ao século 
XVII, presentes sobretudo nas cole96es 
14 7, 148 e 151. Registro de troca de terras 
entre índios da aldeia de Sao Louren90 e 
particulares, acorrida em 1613, com tras
lado pelo tabeliao público de notas 
(1818); referencias no Livro de Registro 
(1802) a escritura de venda de terras da 
aldeia de Sao Louren<;o pelo Procurador , 
de Indios; peti9ao de particulares ao tabe-
1 iao público (1819) sobre certidao de es
critura em nome de jesuitas como admi
nistrador dos bens de índios ( l 655); 
reJa9ao nominal de proprietários que nao 
apresentaram registro de terras no prazo 
marcado e foram multados, entre os quais 
oito índios e cinco f ndias da aldeia de Sao 
Pedro do Cabo Frio (1857); rela96es e 
listas semeJhantes relativas a várias fre
guesias de Barra Mansa, Valen9a e Cam
pos, entre as quais, as freguesias de N ossa 
Senhorada Aparecida, Nossa Sen hora do 
Rosário, Nossa Senhora da Concei9ao, 
Santa Tereza, Sao José (1857-1858). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documenta<;ao Per-
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manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
(1834-1889)" (datilografado). 

RJ2.5. Fundo Diretoria Geral de lns
tru~ao Provincial (DG IP) 
Histórico: A Diretoria Geral de lnstru9ao 
Provincial tem sua origem na Diretoria de 
Instru9ao Primária, criada em 1837 para 
inspecionar e fiscalizar as escolas de ins
tru9ao primária da província. Em 1844 
suas atribuic;oes sao ampliadas para a 
instru9ao secundária e passa a ser desig
nada como Diretoria de Instru9ao. Em 
1859 volta a subordinar-se diretamente a 
presidencia, mantendo em sua estrutura 
os Conselhos de lnstru9ao, Inspetores 
Gerais e Paroquiais, com competencia 
para promover o aperfeic;oamento dos 
métodos de ensino, escolha e revisao dos 
compendios e sistema de exames. Em 
1876 sofre pequenas altera95es em sua 
estrutura, com a cria9ao do cargo de 
Superintendente do Ensino em cada muni
cípio. Incluí em suas competencias a fis
caliza9ao das escolas particulares sub
vencionadas. 

Datas-limite: 1841 a 1898. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 9,00m 
textuais. Sao 1.785 unidades documen
tais organizadas em onze colec;oes. 

Conteúdo: Contém a documentac;ao pro
duzida e a correspondencia recebida pelo 
órgao, envolvendo quadros históricos das 
escolas de municípios do Rio de Janeiro, 
relatórios de inspetores paroquiais, ates
tados de exercícios das func;oes de profes
sor e de frequencia, contratos de aluguel 
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de prédios para funcionamento de escotas 
e documentos diversos úteis para a histó
ria da educac;ao formal na província, mas 
sem maior relevancia para a temática 
indígena. Existem referencias genéricas 
sobre o plano de estabelecimento de urna 
escota, cujo prédio foi construído pelos 
índios, destinada a 206 índios Puri e Co
roado de 2 a 12 anos de idade na Aldeia da 
Pedra em Campos, podendo ser obtidas 
informa~oes mais detalhadas no relatório 
do capelao da Aldeia da Pedra, frei Flori
do de Castello dirigido ao Juiz de Órfaos 
de Campos, datado em 21 de abril de 
1846, documento de outro fundo (Justic;a 
Provincial). Há também alusao ao pedido 
de índios do aldeamento de Cabo Frío de 
pensao para educac;ao de seus filhos 
(1872), com dados mais precisos podendo 
ser obtidos na Cole~iío de Decisoes do 
Governo do lmpério do Brasil - 1809-
1889 (Rio de Janeiro, Imprensa Nacional 
- Decisao nº 119 de 16/04/1872). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ'', 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; lnventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
( 1834-1889)" (datilografado). 

RJ2.6. Fundo Guarda Nacional (GN) 
Histórico: A Guarda Nacional, cuja pa
temidade é atribuida ao Padre Diogo An
tonio Feijó, Ministro daJusti~adaRegen
cia, foi criada pela Lei de 18/08/1831, 
tendo por modelo a guarda francesa. Na 
sua primeira fase ( 1831-1850) concentra
va-se nos municípios. A Lei 602 de 19/09/ 
1850 tirou-Ihe o fundamento municipal e 
a subordinou ao Ministério da Justi~a. Os 
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quadros da Guarda Nacional se transfor
maram em agentes do ministério, fiéis ao 
partido dominante. Em caso de guerra os 
carpos de destacamentos poderiam ser 
requisitados para agirem f ora das provín
cias. O servic;o era obrigatório para ho
mens livres de 21 a 60 anos. Organizava
se em unidades de infan{aria, cavalaria e 
artilharia. Foi extinta em 1911, no gover
no Hermes da Fonseca. 

Datas-limite: 1835 a 1886. Trataniento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~o: cronológica. DimensOe.s: 0,50m 
textuais. Sao 546 unidades documentais 
organizadas em duas colec;oes. 

Conteúdo: Contém avisos, nomeac;oes, 
baixas do servic;o militar, mapas diários 
de destacamentos, documentac;ao interna 
de quartéis de vários municípios -
ltaboraí, Cabo Frio, Maricá, Piraí .e ou
tros; ofícios sobre a insurreic;ao de escra
vos em Campos ( 1831 ), relatórios sobre 
processos e crimes envolvendo escravos 
(1835), relac;oes nominais dos Guardas 
N acionais da Cavalaria da Legiao dos 
Municípios de Cabo Frío e Macaé, alista
mento nominal para a Guarda Nacional e 
outros documentos relevantes para o estu
do do papel da institui~ao nos municípios 
do Rio de Janeiro, mas de pouco interesse 
para a temática indígena, com urna breve 
referencia a um documento legal (Decreto 
nº 426 de 24/07 /1845), que preve o alista
mento de índios em condic;oes de prestar 
algum servic;o militar e a necessidade de 
acostumá-los a alguns exercícios. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di visao de Documentac;ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; André Campos, "His-
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tona administrativa da província flumi
nense (1834-1889)" (datilografado). 

RJ2. 7. Fundo lnstitui~oes Religiosas 
(IR) 

Histórico: As instituic;oes religiosas 
estabelecidas na província do Río de Ja
neiro tiveram seus trabalhos subordina
dos a competencia da 2ª Sec;ao da Secre
taria da Presidencia, de acordo com o 
est~belecido pelo regulamento de 211061 
1841. A reforma administrativa de 1876 
deu outra organizac;ao a es se órgao, fican
do os negócios eclesiásticos a cargo da 4ª 
Sec;ao da Secretaria da Presidencia. O 
fundo reúne ofícios, petic;oes, atas, comu
nicados, relatórios, livros- manuscritos e 
mapas com registros de batismos, casa
mentos e óbitos, livros de registro de 
terras e correspondencia diversa das ins
tituic;oes religiosas. 

Datas-limite: 1795 a 1905. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~~o: cronológica. Dimensoes: 0,60m 
textµais. Sao 985 unidades documentais 
organizadas em duas colec;oes. 

Conteúdo: Contém documentac;ao rele
vante para a história da catequese e seus 
mecanismos, a atrac;ao de índios arredios, 
o uso da forc;a de trabalho indígena e a 
demografía. de índios Puri, Coroado, 
Coropó e Botocudo do norte e noroeste 
fluminense e Médio Paraíba (Río de Ja
neiro e Minas Gerais). Relatório manus
crito original de freí Flori<;lo, missionário 
da Aldeia da Pedra em Campos ( 1839), 
com histórico do aldeamento dos Coroado 
por frei Thomaz (1828); descimento dos 
Puri da Serradas Frecheiras (1830); atra
c;ao e batismo de índios arredios; distri
bl;lic;ao de brindes, roupas e ferramentas; 
dados sobre forc;a de trabalho indígena 
usada em fazendas, na lavoura e no trans-
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porte de made}ra; registro da a9ao da 
Diretoria de Indios em Carangola e 
Muriaé com batizados de 1.386 índios 
Coroado, Coropó, Puri e Botocudo; da
dos sobre casamentos e óbitos de índios; 
livro de batismos de Mangaratiba (1795-
1814) com registro de dezenas de índios 
batizados, especificando nome, filia9ao e 
padrinhos; pedido de demissao do sacris
tao da freguesia de Sao Louren90 dos 
Índios por falta de pagamento de seus 
direitos, acompanhado de outro docu
mento do Juiz de Óñaos sobre o mesmo 
assunto (1854). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di visao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-7 8 ( datilografado); André Campos, 
"História administrativa da província 
fluminense (1834-1889)" (datilografa
do). 

RJ2.8. Fundo J usti~a Provincial (JP) 

Histórico: Na Província do Rio de J anei
ro, o órgao encarregado de estabelecer 
rela9oes com a administra9ao da justi9a 
era a 2ª Se9ao da Presidencia, criada em 
1841. Em 1856, a 3ª Se~ao assumiu a 
matrícula dos magistrados e a organiza-
9ao dos quadros demonstrativos do Judi
ciário. O Fundo reúne documentos sobre 
os órgaos judiciais no Rio de J aneiro, atos 
dos juízes e sistemas processuais, e docu
mentos exarados por diversos tabeliaes. 
Incluí ofícios, certid5es, requerimentos, 
certificados, declara95es, processos para 
medi9ao de terras, autos, relatórios e cor
respondencia, especialmente dos Juízes 
de Órraos (Cole96es 193 e 194), dos 
Juízes de Direito (Cole95es 191 e 192) 
dos Juizes Ordinários (Cole~ao 190) e dos 
Juízes Comissários (Cole9ao 189), con-
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tendo, entre outros, dados sobre aldea
mentos indígenas na Província do Rio de 
Janeiro. Ofícios de sub-delegados de polí-. . , . · - . ,, cia, m1ss1onanos e escnvaes aos JUizes 
permitem avaliar como os dados foram 
obtidos. 

Datas-limite: 1786 a 1898. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 8,00m 
textuais. Sao 1.027 unidades documen
tais, organizadas em 24 cole96es. 

Conteúdo: Contém rica documenta9ao, 
sobretudo nas Cole96es 189 a 194, sobre 
a espolia9ao das terras indígenas, especi
almente na primeira metade do século 
XIX: situa9ao das terras de aldeias, 
extin9ao de aldeamentos e incorpora9ao 

, . . . 
de suas terras aos propnos nac1ona1s, 
arrendamentos, foreiros e despesas com 
demarca9ao; registro de índios alugados a 
particulares para lavoura do café e outros 
trabalhos rurais; dados sobre demografia 
e conflitos "entre os índios e . os 
desfrutadores nao só de seus bens como de 
seus suores"; ofício circular (1844) da 
Presidencia da Província solicitando aos 
Juízes de Óñaos informa96es sobre exis
tencia de aldeias, extensao e limites, nú
mero de índios, genero de vida, tipo de 
cultivo e presen9a de foreiros, arrendatá
rios ou intrusos; ofício circular identico 
em 1856; respostas a ambos ofícios sobre 
situa9ao de índios Coroado, Coropó e 
Puri de aldeias de Campos e Sao Fidelis 
( 1844) e de Valen~a, Cabo Frío, Manga
ratiba, Araruama, Itaboraí, Macaé, Re
sende, Itaguaí, e outros municípios 
(1856); dados sobre aldeias de Sao Lou
ren90 (Niterói) e sobre os Guaraní de 
Cabo Frio, que "abandonaram suas ter
ras"; informa95es sobre aldeia de Sao 
José de Leonissa, Sao Fidélis (1864). 
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Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da divisao de documenta9ao per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História· ad
ministrativa da província fluminense 
( 1834-1889)" (datilografado). 

Observa~oes: A numera9ao das cole96es 
é provisória, urna vez que a documenta-
9ao existente neste fundo estava fora do 
"Inventário dos documentos existentes no 
APERJ, t 977-78", figurando apenas no 
"Inventário do Período Imperial''. 

RJ2.9. Fundo Presidencia da Província 
(PP-1) - Cole~oes dos Ministérios 
Histórico: A Lei 05 de 20/10/1823 subs
tituí u as Juntas Provisórias por presiden
tes, vice-presidentes e conselhos de seis 
membros eleitos, responsáveis pela admi
nistrac;ao das províncias. O Ato Adicional 
de 1834 confirmou o cargo de Presidente, 
dotando-o de urna estrutura administrati
va - a Secretaria da Presidencia -
constituida por 3 se96es, que foram subs
tituídas por diretorias em 1859. A refor
n1a administrativa de 1876 fez retornar as 
se96es antigas, acrescidas de mais urna, 
mantendo as diretorias, quadro que per
maneceu até o advento da República. O 
Fundo PP, com 48.964 pec;as documen
tais, distribuídas em 118 colec;oes, é o 
mais abrangente de todos. Para efeitos 
deste Guia e considerando a concentra9ao 
de documentos sobre a temática indígena, 
as cole96es foram agrupadas em sete 
grandes blocos. O primeiro deles engloba 
a correspondencia recebida dos ministéri
os (cols. 4 a 13) com destaque para o 
Ministério dos Negócios do Império (col. 
4) e Ministério da Agricultura, Comércio 
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e Obras Públicas (cols. 12 e 13). Contém 
ofícios, avisos, circulares, processos e 
relatórios ainda dos ministérios da Justi-
9a, Fazenda, Guerra, Marinha e Negócios 
Estrangeiros. 

Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Estruturada em séri
es, sub-séries, ítens e sub-ítens, obedecen
do ao modelo de arranjo organizacional. 
Dimensoes: 6,00m textuais. Sao aproxi
madamente 11.000 unidades organizadas 
em 1 O cole96es. 

Conteúdo: Documentos úteis para avali
ar a política indigenista e fundiária do 
Império, a situa9ao de aldeias do Río de 
Janeiro, o processo de espolia9ao das 
terras indígenas e a rea9ao dos índios, 
com dados adicionais sobre for9a de tra
ba1ho. A visos do Ministério de Negócios 
do Im.pério (1845- t 855) e do de Agricul
tura, Comércio e Obras Públicas ( 1872) 
pedindo informa96es sobre a1deamentos, 
município onde se localizam, nome das 
tribos, número de índios, extensao, valor 
e situa9ao das terras e a9ao missionária. 
Documentos diversos sobre Aldeia da 
Pedra, Campos (1842-1866), aldeia Sao 
Barnabé, Itaboraí (1849-1855), aldeia 
Sao Louren90, Niterói (1866), aldeamen
tos antigos de Mangaratiba, Resende, 
Valen9a, Itaboraí, Sao Fidélis e Ara
ruama (1862) com registro de invas6es de 
terras por particulares, reivindica9ao de 
recursos para demarca9ao, arrendamen
tos, aforamento e venda ilegal; invasao de 
terras de aldeias de Macaé (1849); reque
rimento de índios de Resende para impe
dir leilao de suas terras pelo governo 
( 1881 ); incorpora9ao por camaras muni
cipais de terras indígenas (1862); requeri
mentos diversos de índios pedindo auxí
Iio; compra de índios menores remetidos a 
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Corte e escravizados (1845); dados sobre 
exposiyao antropológica ( 1881-1882). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documentayao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense ,. 
( 1834-1889)" ( datilografado );Indice de 
autoridades provinciais. 

RJ2.10. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-11)- Cole~oes Assembléia Pro
vincial e Camaras Municipais 
Histórico: Ver RJ2.9. As cole~6es "As
semb1éia Provincia]" (col. 15) e "Cama
ras Municipais" (cols 16 a 49) reúnem 
ofícios, comunicados, relatórios, balan
cetes, pareceres, informes, listas, atas e 
mapas remetidos a Presidencia pe1a As
sembléia (1834- J 889) e por 32 Camaras 
Municipais do Río de Janeiro (1824-
1889) e de outras províncias. 

Datas-limite: 1824 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 3,00m 
textuais. Sao cerca de 5.000 unidades 
documentais em 35 colei;6es. 

Conteúdo: O processo de destribalizai;ao 
de grupos indígenas do Rio de Janeiro no 
século XIX e a apropriai;ao de suas terras 
encontra elementos relevantes neste con
junto composto de documentos que po
dem ser agrupados em tres blocos em 
funyao das respostas das Camaras Muni
cipais as portarías dos Presidentes da 
Província que exigiam informay6es sobre . 
aldeamentos, acionados pelos ministéri
os. Algumas camaras garantem nao exis
tirem índios nos municípios. Outras infor
mam estarem eles "disseminados pela 
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populai;ao" e de "nao serem puros'', regis
trando a situayao das terras, como 
Mangaratiba (1855), Niterói (1861), 
Itaguaí e Campos (1878). Outras, ainda, 
apresentam o histórico das aldeias, datas 
das cartas de ses marias doadas aos índios, 
estimativa da popula~ao indígena, e situ
ayao das -terras, em geral invadidas ou 
incorporadas ao patrimonio das camaras, 
caso de Araruama (1873), Cabo Frio 
(1878), Resende (1855)- que envía lista 
nominal de 111 índios aldeados -, Sao 
Fidélis (1856) onde mais de 300 índios 
trabalham no transporte de madeira e se 
confundem com a populai;~o rural 
(1878), Valeni;a, cuja popula~ao índia 
diminui de 1.400 em 1826 para 20 em 
1872 vitimada pela bexiga. após perde
rem suas terras para a própria camara. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di visa o de Documenta~ao Per
manente do APERJ", J 993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
(J 834-1889)" (datilografado). 

RJ2.11. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-111)- Cole~oes Juízes de Direi
to 
Histórico: Ver RJ2.9. Este conjunto en
globa as cole~oes 79 e 80 (Juízes Munici
pais), 81 (Juízes Comissários) e 82-83 
(Juízes de Direito) que contém ofícios, 
processos, requerimentos, circulares, 
mapas, relatórios remetidos por esses 
magistrados a Presidencia da Província, 
no contexto da execu~ao do Regulamento 
das Miss6es (1845), da Lei de Terras 
(1850) e da Decisao nº 92 de 1850, que 
manda incorporar aos próprios nacionais 
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as terras dos índios que já nao vivem 
aldeados. 

Datas-limite: 1830 a 1888. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 2,50m 
textuais. Sao cerca de 4.500 unidades 
documentais organizadas em 5 cole96es. 

Conteúdo: De interesse para o estudo·da 
legisla9ao concernente aos índios no sécu
lo XIX, o desempenho do aparelho polici
al e judicia 1 nos conflitos por terras e 
relacionados ao trabalho compulsório. 
Informes dos juízes de vários municípios 
sobre execu9ao do regulamento da Lei de 
Terras (1850); relatório do juiz de Rio 
Bonito sobre terras indígenas de Maricá, 
ltaboraí e Rio Bonito (1854), ocupadas 
por foreiros, declarando os índios como 
"dispersos"; registro de invas6es de vári
as terras de aldeias, entre as quais, o caso 
exemplar da aldeia de Sao José de 
Leonissa, onde o sub-delegado de polícia 
e o inspetor de quarteirao confessam nao 
dispor de meios para evitá-las. O Juiz de 
Sao Fidélis exige sua demarca9ao (1859), 
e o juiz da comarca de Niterói (1860) dá 
parecer reconhecendo que cabe a9ao civil 
e criminal, de reintegra9ao de posse, que 
nao se efeti va por dúvidas a quem compe
te promover a a9ao, visto que índios nao 
podem figurar emjuízo. Pedidos de recur
sos para pagar um procurador de índios; 
conflitos de jurisdi9ao sobre cobran9a de 
foros nas aldeias Sao Barnabé (1854), 
Sao Louren90 ( 1869) e de Sao Pedro 
(1878); em Resende, informe sobre a 
inexistencia de cativeiro de índios (1845) 
e conflito por terra (1885). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
AcervodaDivisaodeDocumenta9aoPer
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); lnventário sob 
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forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
(1834-1889)" (datilografado). 

RJ2.12. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-IV)-Cole~oes Juízes de Óñaos 
Histórico: Ver RJ2.9. A correspondencia 
recebida pela Presidencia da Província 
dos juízes de óñaos de diversos municípi
os e dos juízes de paz ( cols. 84 a 90) forma 
o núcleo <leste conjunto documental, reu
nindo ofícios, comunicados, mapas, listas 
e relatórios. Por decreto de 03/06/1833, 
os juízes de óñaos f oram encarregados da 
administra9ao dos bens pertencentes aos 
índios, fun9ao que desempenharam até a , 
cria9ao da Diretoria Geral de Indios em 
1845. 

Datas-limite: 1814 a 1885. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: l ,20m 
textuais. Sao cerca de 2.100 unidades 
documentais organizadas em 7 cole96es. 

Conteúdo: Contém informa96es valiosas 
sobre a destrui9ao e o desaparecimento , 
dos arquivos das Conservatorias de Indi-
os e dos papéis relativos aterras indígenas 
logo após a extin9ao dos cargos de 
ouvidores das comarcas (1832); o recru
descimento das invas6es; dados sobre 
demografía de algumas adeias e sobre o 
potencial da for9a de trabalho indígena 
que na documenta9ao passa a adquirir 
relevancia sobretudo após a proibi9ao do 
tráfico africano (1850); extra vio de arqui
vos em Campos ( 1835) e Sao Fidélis 
(1843); invasao de terras indígenas em 
Cabo Frio (1835), com mudan9as ilegais 
de marcos divisórios, em Mangaratiba, 
Macaé e Valen9a (1843), em Sao Fidélis 
( 1843 e 1860), Campos e ltaborai; denún
cias de cativeiro de índios em fazendas e 
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plano para civilizar 2.000 índios Putj do 
Sertao de Carangola (1851); índios 
dispersos e vagando "sem domicílio cer
to" em Macaé, Mangaratiba, Valen9a e 
Sao Fidelis; estimativas sobre popula9ao 
indígena em várias aldeias, com histórico 
da aldeia de Sao José de Leonissa (1863), 
da Barra de Sao Joao (1864) e aldeias de 
Valen9a (1857a1864 e 1872); documen
to em estado precário, com rasuras, com 
lista nominal de 192 habitantes da aldeia 
de Sao Louren90 (1835); relatório sobre a 
situa9ao de saúde em Cabo Frio ( 1835), 
fomecendo dados sobre epidemias que 
dizimavam índios. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di visao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 ( datilografado ); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André . Campos, "História ad- . 
ministrativa da província fluminense 
( 1834-1889)" ( datilografado ). 

RJ2.13. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-V) - Cole~oes Polícia 
Histórico: Ver RJ2.9. Este conjunto en
globa as cole96es 96 a 103, que contém a 
correspondencia recebida pela Presiden
cia da Província da Secretaria de Polícia, 
de delegados e sub-delegados, com desta
que para cole96es 96, 97 e 100. Sao 
ofícios, relatórios e informes sobre dili
gencias efetuadas, interrogatórios e le
vantamentos sobre conflitos, em geral, 
motivados por invasoes de terra, acorri
das em diferentes municípios do Rio de 
Janeiro. 

Datas-limite: 1839 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 3,00m 
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textuais. Sao cerca de 4.500 unidades 
documentais em 8 cole96es. 

Conteúdo: Contém informa96es sobre 
invasoes de terras indígenas por particu
lares, estimativas sobre demografía de 
algumas aldeias e informes sobre as con
di96es de trabalho a que eram submetidos 
os índios. Ocupa9ao por particulares de 
terras da aldeia de Sao Fidelis ( 1860), 
pertencentes aos índios desde 1819, se
guida de derrubada da mata e planta9ao, 
e de área da Conservatoria de Rio Bonito, 
em cujo centro foi construida a igreja 
matriz; estimativa sobre a existencia de 
mais de mil índios de ambos os sexos em 
Rio Bonito (1845); expropria9ao das ter
ras de aldeia; estado de misériados índios; 
emigra9ao e uso da f or9a de trabalho 
indígena por fazendeiros; ofícios envian
do listas nominais de índios residentes nas 
freguesias de Sao Pedro (Cabo Frio ), 
Araruama e Rio Bonito ( 1845) (as listas 
nao estao nas pastas); proposta do sub
delegado de Sao Vicente Ferrer para for
ma9ao de colonia agrícola em terras do 
extinto aldeamento, ocupadas por possei
ros (1887); diligencias do delegado de 
Macaé sobre escraviza9ao do índio Joa
quim, com interrogatórios do índios e de 
seu proprietário (1858), que confirmam o 
cativeiro; delegados de Mambucaba, 
Iguassu e Santo Antonio de Sá garantem 
a nao existencia de índios. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; Inventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
(1834-1889)" (datilografado). 



254 

RJ2.14. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-VI)- Cole~oes Paróquias e Par
ticulares. 
Histórico: Ver RJ2.9. Este conjunto do-

. cumental engloba as cole96es 104 a 112, 
contendo a correspondencia recebida pela 
Presidencia da Província dos bispados e 
paróquias, casas de caridade, hospitais, 
irmandades religiosas e particulares, com 
destaque paracole96es 112 (Particulares) 
e 104 (Bispados e Paróquias). 

Datas-limite: 1819 a 1888. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za-;ao: cronológica. Dimensoes: 2,50m 
textuais. Cerca de 4.000 unidades docu
mentais em nove cole96es. 

Conteúdo: As cole96es relativas a cor
respondencia eclesiástica sao inex
pressivas para a temática indígena. Na 
cole9ao 104, há registro de carta régia (de 
16/03/1558) referente a sesmaria da al
deia de Sao Lourenyo e ofício do seu 
vigário (1854) com dados sobre 
Conservatoria, rendimentos e administra-
9ao do patrimonio dos índios. A cole9ao 
112 (Particulares) apresenta um número 
significativo de documentos, quase todos 
acerca da aldeia de Sao Louren90: abai
xo-assinado de seus arrendatários obriga
dos a pagar foros para intrusos que se 
auto-intitulavam proprietários (1844); 
foros e arrendamentos da aldeia (1857); 
vários pedidos de licen9a de foreiros, to
dos eles deferidos, para vender terrenos 
pertencentes ao extinto aldeamento de 
Sao Louren<;o (1866-1867); avalia9ao 
dos trabalhos necessários para sua medi-
9ao (1866). Contém ainda requerimento 
para desapropriar terreno da Conserva
toria dos Índios em Iguaba-Araruama 
(1884), destinado a constru9ao de um 
armazém comercial, um informe sobre a 
situa9ao das a1deias de Itaboraí (1844), 
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cujas sesmarias, cultivadas por arrenda
tários, acabam no subúrbio da vila, com 
recomenda9ao para anexá-Ias aos própri
os provinciais. Há, também, urna lista de 
fndios cegos e aleijados da aldeia Sao 
Barnabé. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Divisao de Documentayao Per
manente do APERJ", 1993; "lnventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 ( datilografado ); lnventário sob 
forma de fichário; André Campos, "His
tória administrativa da província flumi
nense (1834-1889)" (datilografado). 

RJ2.15. Fundo Presidencia da Provín
cia (PP-VIO - Cole~oes Diversos 
Histórico: Ver RJ2.9. Este conjunto do
cumental engloba as cole~oes 58 a 65, 
contendo a correspondencia recebida da 
Diretoria de Obras Públicas e da Direto
ria da Fazenda; as cole~oes 114 a 117, 
coma correspondencia recebida pela Pre
sidencia da Província de diversas pessoas 
e institui96es, entre as quais o Barao de ,. 
Araruama, Diretor Geral de Indios (cole-
yao 115) e acorrespondenciadaDiretoria 
da Repartiyao Especial de Terras Públi
cas (Cole9ao 117 A). 

Datas-limite: 1826 a 1889. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 3,00m 
textuais. Sao cerca de 5.000 unidades 
documentais em 15 co1e96es. 

Conteúdo: Este conjunto contém valio
sas informa96es sobre a instala9ao e fun-,. 
cionamento da Diretoria Geral dos Indios 
no Río de Janeiro a partir de 1846, e sua 
rela9ao com o governo provincial e os 
juízes de órfiios dos municípios; informes 
sobre a atua9ao dos missionários no tra
balho de r.atequese e civiliza9ao; situa9ao 
das aldeias nos municípios de Campos, 
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Cabo Frío e Niterói (1850-1864); dados 
sobre invasoes de terras indígenas em 
Itaboraí, Valenc;a, Resende e Manga
ratiba (1845-1870); avaliac;ao das terras 
nao demarcadas; conflito de terras em 
Sao Fidélis; histórico de várias aldeias, 
uso da forc;a de trabalho indígena por 
fazendeiros; estimativas e dados demo
gráficos; notícias sobre índios Puri, Coro
ado, Coropó, Arari e Botocudo na regiao 
limítrofe com Minas Gerais e Espírito 
Santo; corte de madeiras na aldeia de Sao 
Lourenc;o; indigencia de índios nas aldei
as da Pedra, de Sao Barnabé e de Sao José 
de Leonissa. Destaque para as colec;oes 
115, que contém a correspondencia do , 
Diretor Geral de Indios, Barao de 
Araruama e 117 A, contendo relac;oes no
minais de foreiros e arrendatários de ter
ras indígenas e dados sobre os conflitos 
pela posse. da terra. 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documenta9ao Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; lnventário do Período 
Imperial. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
za9ao. 

RJ2.16. Fundo Secretaria de Polícia 
Provincial (SPP) 
Histórico: A polícia era de competencia 
da Secretaria da Presidencia da Provín
cia, mantendo subordinac;ao ao Ministé
rio da J usti9a. Com a cria9ao da Guarda 
Policial, em 1835, esta passa a ficar su
bordinada diretamente ao Presidente da 
Província. Seis anos depois, em 1841, foi 
criado o cargo de Chefe de Polícia, res
ponsá vel por coordenatas a96es de todas 
as autoridades policiais e pela Secretaria 
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de Polícia que seria criada mais tarde, em 
1853. Durante quatro anos (1874-1878) 
funcionou, também, umaGuardaMunici
pal. A reforma administrativa de 1876 
subordinou os trabalhos relativos a polí
cia a 3ª Se9ao da Secretaria da Presiden
cia. O Fundo reúne ofícios, portarias, 
comunicados, informes, requerimentos, 
relatórios, relac;oes de presos e crimino
sos - basicamente escravos negros - ma
pas comparativos de crimes, registro de 
agressoes, tumultos, desordens e confli
tos, inclusive aqueles ligados a luta pela 
terra, mapas de ocorrencias, dados sobre 
epidemias e vacina, recrutamento e deser
c;ao, relatórios sobre comarcas,julgamen
to, depoimentos e fugas de presos e livros 
das casas de detenc;oes. 

Datas-limite: 1790 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~o: cronológica. O arranjo interno 
processou-se obedecendo critérios de or
dem cronológica. Dimensoes: 3,00m tex
tuais. Sao 2 .649 unidades e 21 colec;oes 
(nao incluídos livros da Casa de Detenc;ao 
da Corte). 

Conteúdo: De interesse para o tema sao 
as colec;oes 164, 167, 168 e 171, com 
documentos sobre invasoes de terras de 
aldeia, conflitos diversos, trabalho com
pulsório, recrutamento, deserc;ao e prisao 
de indígenas, sobretudo no período poste
rior a cria9ao da Diretoria de Indios 
( 1845). Circular da presidencia solicitan
do relac;ao circunstanciada de índios exis
tentes na província ( 1845); oficio do Che
f e de Polícia com dados sobre denúncias 
de escravizac;ao indígena em Macaé 
(1858); invas6es em terras indígenas em 
Sao Fidelis (1860); relac;ao dos presos da 
cadeia do Corpo Policial (destacamento 
de Cabo Frío), entre os quais figuram 
alguns índios; vales de "rac;ao" para índi-
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os presos ( 1859); recrutamento, deser9ao 
e prisao de índio (1843); livro de portarías 
de presos, informando sobre Apolinário 
José, índio da aldeia de Sao Pedro,jorna
leiro, com pena de seis anos de prisao e 
trabalhofor9ado (1854); roubos naaldeia 
de Sao Louren90 (1883); oficios infor
mando sobre a nao existencia de índios 
enviados pelos delegados de Macaé, Sao 
Fidelis, Rio Bonito, Magé, Parati, Piraí, 
Capivari, Campos, Mangaratiba, Ita
guaí, Paraíba do Sul, Vassouras, Saqua
rema, Cabo Frio, Resende e outros 
(1872). 

Instrumentos de pesquisa: "Guia do 
Acervo da Di vi sao de Documenta9ao.Per
manente do APERJ", 1993; "Inventário 
dos documentos existentes no APERJ", 
1977-78 (datilografado); Inventário sob 
forma de fichário; lnventário do Período 
Imperial; André Campos, "História ad
ministrativa da província fluminense 
( 1834-1889)" ( datilografado ); Catálogo 
do Fundo Secretaria de Polícia da Provín
c1a. 

Observa~oes: Os livros da Casa de De
ten9ao da Corte, cobrindo o período 
1860-1940foram recoJhidos para o anexo 
do APERJ (Rua Sao Joao, 386) em 1990 
e em 1993 transferidos para o prédio 
central, sendo acrescentados entao ao 
Fundo Secretaria de Polícia. 

RJ2.17. Livros Paroquiais de Registro 
de Terras 
Histórico: O registro paroquial de terras 
.foi criado para regulamentar a posse de 
terras, que só poderiam ser adquiridas 
através da compra, reavaliando-se as ter
ras antes adquiridas pelo sistema de ses
marias, extinto em 1823. Tinha por base 
dois instrumentos legais: aLei 601de18/ 
09/1850 eo Decreto 1318 de 30/01/I 854, 
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que manda va executar a Lei 601, estabe
lecendo aos vigários a responsabilidade 
pelos registros de declara9ao de terra, e o 
prazo máximo de cadastramento de tres 
anos e meio, findo o qua] os livros de 
registro deveriam ser enviados ao Di retor 
Geral de Terras Públicas para a elabora-
9ao do registro geral. O conjunto docu
mental reúne 88 livros, muitos deles em 
estado precário de conserva9ao, submeti
dos a trabalho de restaura9ao em maio de 
1990. Trinta e um desses livros já contam 
com fichas de detalhamento do seu con
teúdo, sendo o seu acesso possível so men
te através dessas fichas. Oito livros, em
bora nao tenham fichas, nao podem ser 
consultados, sendo permitida a consulta 
direta aos demais. A cole9ao pertence ao 
fundo PP. 

Datas-limite: 1854 a 1860. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: Foi estabelecido um método nu
mérico simples para o arranjo deste con
junto documental. Dimensoes: 7 ,OOm 
textuais. Sao 88 livros. 

Conteúdo: O conjunto permite avaliar o 
processo de restri9ao de acesso a propri
edade fundiária dos setores que viviam a 
margem da grande propriedade, entre os 
quais os índios, no momento em que se 
reorganizava a agricultura nacional e 
quando a cessa9ao do tráfico negreiro 
inviabilizava o reabastecimento de mao
de-obra no exterior. Contém livros de 
registros de paróquias de Araruama, An
gra dos Reis, Barra Mansa, Barra de Sao 

• 
Joao, Cabo Frio, Campos, CatagaJo, 
Capivari, Itaboraí, Itaguaí, lguassú, Es
trela, Macaé, Magé, Mangaratiba, 
Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Paraíba 
do Sul, Parati, Piraí, Rezende, Rio Boni
to, Río Claro, Santo Antonio de Sá, do 
Macacú, Sao Fidelis, Sao Joao da Barra, 
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Valen9a e Vassouras, realizados no con
texto da decisao nº 92 do Ministério do 
Império (21/10/1850) que mandava in-

, . . . 
corporar aos proprios nac1ona1s as terras 
dos índios que viviam "dispersos e con
fundidos na massa da popula~ao civiliza
da". 

Instrumentos de pesquisa: Listagem dos 
Livros Paroquiais de Registro de Terras, ,, 
1986 (datilografado); Indice alfabético e 
geográfico dos registros paroquiais de 
terras ( 1986); Fichas de detalhamento dos 
registros paroquiais de terras. 

Restri.;oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

RJ2.18. Relatórios dos Presidentes de 
Província 
Histórico: Ver RJ2.9. Os relatórios, 
mensagens, falas ou exposi96es eram 
apresentados pelos presidentes de provín
cia na abertura anual dos trabalhos da 
assembléia legislativa provincial, acom
panhados do balan90 do ano findo e do 
or9amento da receita e despesa, previsto 
para o ano daquela legislatura. Em alguns 
anos, os relatórios presidenciais trazem 
como anexos relatórios setoriais de dire
torias como a Diretoria Geral de lnstru-
9ao, a Diretoria de Obras Públicas e a 
Diretoria da Fazenda Provincial ou dé 
secretarias, como a de Polícia. Existe urna 
cole9ao quase completa desses relatórios 
impressos na biblioteca do APERJ. Há no 
Arquivo Nacional urna cole9ao completa. 

Datas-limite: l835 a 1889. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za.;ao: cronológica. Dimensoes: 2,20m 
textuais. 

Conteúdo: Fon te impressa indispensável 
para o estudo da política indigenista do 
lmpério e sua "tradu9ao" na.Província do 
Rio de Janeiro no século XIX, bem como 
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suas particularidades, com informa96es 
sobre demografia, aldeamentos, atua9ao 
dQs missionários, evolu9ao da ocupayao 
das terras indígenas por foreiros, arrenda
tários, posseiros e camaras municipais, 
administrayao do patrimonio e dos bens 
dos índios, papel dos Diretores de Índios 
e dos Juízes de Órfiios, uso da for9a de 
trabalho indígena nas f azendas e outras 
atividades rurais, noticias sobre o estado 
de·saúde e de instru9ao. Especial aten9ao 
para os capítulos, presentes em muitos 
relatórios, intitulados "Catequese e Civi
liza9ao", "Culto Público", "Coloniza
yao", "Estatística", "Saúde Pública", 
"Ordem Pública", "Obras Públicas" e 
"On;amento: Receita e Despesa". Com
plementam em grande medida as informa-
96es das fontes manuscritas do mesmo 
arquivo. Para a questao demográfica, 
apresentam séries incompletas com ma
pas dos "Movimentos da populayao da 
Província do Rio de Janeiro", discrimi
nando brancos, indígenas, pardos e pretos 
e os batismos, casamentos e óbitos reali
zados em cada freguesia existente em 27 
municípios (1850 a 1852). 

Instrumentos de pesquisa: Listagem dos 
Relatórios dos Presidentes de Província ,, 
do Río de Janeiro; Indice de autoridades . . . 
prov1nc1a1s. 

RJ3 - ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA 
Endere~o: Av. General Justo 365, 7º ao 
9º Andar - Centro - 20.021-230 Río de 
Janeiro RJ. Telefone: (021) 240-8673 
ramal 286. 

Responsável: Aloysio de Salles Fonseca 
(presidente) 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 13h as 18h. 
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Cópias: eletrostáticas. 

RJ3.1. Arquivo da Academia Nacional 
de Medicina 
Histórico: A Academia Nacional de Me
dicina foi fundada em 1829 com a deno
mina~ao de Sociedade de Medicina do Rio 
de Janeiro, passando a intitular-se Acade
mia Imperial de Medicina a partir de 1835 
e receben do a atual denomina~ao em 19 de 
novembro de 1889. Seguindo o modelo da 
Academia de Medicina de Paris, em cuja 
organiza~ao se inspirou, seu objetivo era 
o desenvolvimento da medicina, da cirur
gia, da farmacologia e da higiene. Compe
tia-lhe estudar e discutir.os temas relaci
onados aos seus objetivos, responder as 
autoridades constituídas sobre consultas 
que lhe fossem dirigidas, informar e recla
mar providencias relativas a saúde públi
ca. A partir de 1831, editou com regulari
dade anais e boletins, que constituem em 
seu conjunto rico repositório de informa
~oes para a história da ciencia médica 
brasileira. Manteve ainda corresponden
cia e permuta de publica~oes com socie
dades congeneres nacionais e estrangei
ras. O Arquivo reúne trabalhos apresen
tados a Academia, teses e pesquisas 
inéditas e outras publicadas, documentos 
avulsos, correspondencias, diplomas e 
iconografia. 

Datas-limite: 1829 a 1980. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za-;ao: temática. As teses do Río de J anei
ro e da Bahía estao organizadas por autor, 
título e assunto. Os documentos avulsos 
estao dispostos em séries. DimensOe.s: 
35,00m textuais. 

Conteúdo: Contém documentos com in
f orma~oes retrospectivas sobre a medici
na da América pré-colombiana e sua rela
~ao com as práticas rituais, a religiao e a 
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magia, bem como dados sobre a farma
copéia indígena e suas aplica~oes tera
peuticas. A maior parte da documentac;ao 
já foi publicada nos Anais de Medicina 
Brasiliense ou na Revista Médica 
Fluminense. Destaque para a memória 
relativa as substancias purgativas indíge
nas (1836); notícia relativa as proprieda
des medicinais do guaraná e seu uso pelos 
índios Mawé (1840); trabalho apresenta
do por J ayme Pecegueiro G. da Cruz para 
concorrer a vaga na Academia, intitulado 
"Contribui~ao para o conhecimento da 
medicina amerindia"; pesquisa nas tribo~ 
dos vales do Araguaia e Xingu, com estu
do das medidas e índices céf alo-faciais em 
índios no Brasil; pesquisas antropo
métricas nos índios Mawé, Karajá e 
Kaiapó; estatísticas do século passado 
sobre mortalidade no Rio de Janeiro cau
sada por diferentes epidemias,, sem ref e
rencias diretas a índios; trabalhos de 
etnología médica, abordando o xama
nismo e a medicina tupi-guaraní, arau
cana e do mundo andino. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
sob forma de fichário; Catálogo de teses 
sob forma de fichário. 

, 
RJ4 -ARQUIVO DA CURIA l\1E-
TROPOLITANA DORIO DE JA
NEIRO 
Subordina«;io Administrativa: Mitra 
Arquiepiscopal do Rio de Janeiro 

Endere«;o: Rua dos Arcos 54 - Lapa -
20.230-200 Rio de Janeiro RJ. Telefone: 
(021) '240-2669. 

Responsável: Aloysio de Oliveira 
Martins Filho (Arquivista) 

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

Cópias: datilográficas. 



R10 DE J ANEIRO 

RJ4.1. Fundo Registros Paroquiais 
Histórico: Os registros paroquiais de 
batismos, casamentos e óbitos para todo o 
mundo católico foram urna determina~ao 
do Concílio de Trento (1545-1563). No 
Brasil, devido ao regime de Padroado que 
nao demarcava os limites da autoridade 
civil e eclesiástica, tiveram valor de regis
tro civil até a República. Tal norma vigo
rou desde a cria~ao da Prelazia do Río de 
Janeiro em 1576, abrangendo o território 
meridional do Brasil e, sobretudo, após a 
cria9ao do Bispado do Río de Janeiro, um 
século depois (1676). O Fundo reúne, 
entre outros, documentos recolhidos das 
freguesias de N.S. da Candelária (1634-
1911), Sao Francisco Xavier (1641-
1795), N. S. do Loreto de Jacarepaguá 
( 1671-1917), Santíssimo Sacramento da 
Nova Colonia (1694-1723), N. S. da 
Apresenta9ao do Irajá (1644-1900), San
ta Rita (1751), Sao José (1751-1916), 
Sao Tiago (1743), N. S. do Desterro do 
Campo Grande (1744-1926), N. S. da 
Ajuda (1755}, Sao Joao Batista (1810), 
N. S. da Piedade do Rio Claro (1839), 
Santíssima Trindade de Macacu ( 1850), 
Santíssimo Sacramento ( 1851-1912), 
Sao Cristóvao (1856-1903) e Meyer 
(1940-1950). 

Datas-limite: 1634 a 1950. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Dimens0es: 200,00m textu ... 
a1s. 

Conteúdo: Útil para estudos demo
gráficos, os livros de registros de batismo, 
casamentos e óbitos trazem dados sobre 
idade, filia9ao, procedencia e residencia. 
O livro de registros da freguesia de Sao 
Francisco Xavier, ,que abrangia a propri
edade jesuítica do Engenho Velho, há 
registros de batismo de índios a partir de 
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1641, inclusive de outras regioes da Colo
nia, aparecendo referencias a Carijó, 
Guaianá e Nhambi . (possivelmente 
Anhembi, nome indígena do Tiete). Os 
primeiros registros de batizados de 
Jacarepaguá, da década de 1670, também 
discriminam a presen~a indígena naquela 
zona de ocupa~ao recente. Nos demais 
livros, encontra-se um número reduzido 
de índios registrados em rela~ao a popula
~ao nao-índia. Destaquem-se, entre· ou
tros, o registro de casamento de índios 
naturais da aldeia de Itaguaí, num livro de 
Jacarepaguá (1785, f. 72); o casamento 
de índios Jivres de Sao Paulo e da Ilha 
Grande, num livro de Campo Grande 
(1760, f. 27); registro de urna índia da 
aldeia de Cabo Fria, trazida ainda de 
menor idade para a freguesia de Irajá. Há 
também ma9os de documenta9ao deterio
rada da Nova Colonia do Sacramento, no 
Rio da Prata, com registros de óbitos de 
um índio, filho de índios da aldeia de Sao 
Bamabé (1723) e de um mesti~o casado 
com índia (1703). Contém ainda proces
sos eclesiásticos (banhos) com informa
~6es mais detalhadas, onde os índios apa
recem como "da terra", e urna grande 
quantidade de documentos nao identifi
cada em caixas de ferro, <loadas pelo 
Arquivo Nacional, e outros em caixotes 
de papelao, ocupando dais corredores de 
estantes no aguardo de algum tratamento 
técnico. 

Instrumentos de pesquisa: Índices e 
listagens alfa-cronológicas (manuscritos 
e datilografados). Nao existem índices 
para todos os livros, muitos dos quais se 
encontram em estado precário de conser
va~ao. 

Microfilme: Parte do acervo f oi microfil
mado pela Igreja Mórmon. 
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RJS -ARQUIVO GERAL DA CI
DADE DO RIO DE JANEIRO 
Subordina~ao Administrativa: Secreta
ria Municipal de Cultura 
Endere~o: Rua Amoroso Lima 15 - Ci
dade Nova - 20.211-120 Río de Janeiro 
RJ. Telefone: (021) 273-4582 e 273-
3141. Fax: (021) 273-3191. 
Responsável: Paulo Roberto Elian dos 
Santos (Diretor) 
Atendimento ao público: sem restri<;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 8h30 as 16h30. 
Cópias: eletrostáticas e fotográficas. 

, 
RJ5.1. Série Indios 
Histórico: O Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro tem sua origem no século 
XVI, a partir do acervo gerado e acumu
lado pela Camara e mais tarde pelo Sena
do da Camara, desde a Colonia até a 
República, quando é transferido para o 
Conselho Municipal de Intendencia e, 
depois, para a Prefeitura do Distrito Fede
ral. O órgao passa por sucessivas mudan
<;as de denomina<;ao, subordina<;ao e loca
liza<;ao, funcionando em instala<;6es 
inadequadas. Em 1979 recebe a atual 
denomina<;ao e ganha instala<;oes própri
as em prédio de oito pavimentos, com 
espa<;o para fumiga<;ao, sistema de cli
matiza<;ao, trata mento térmico e acústico, 
malha de amortecimento e imperme
abiliza<;ao especial. O acervo permanente 
sofreu inúmeras perdas comas mudan<;as 
e do is incendios ( 1711 e 1790). Compoe
se de 22 fundos ou cole96es, excluindo as 
cole96es iconográficas. Passa por fase de 
reorganiza9ao e elabora<;ao de novos ins
trumentos de pesquisa. Como os atuais 
meios de busca - índices, inventários e 
é;lrrolamentos - sao precários, optou-se, 
para efeitos deste Guia, por destacar a 
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documenta9ao sobre índios numa única 
série, abrangendo documentos de diver
sos fundos como Camara Municipal, Pro
víncia do Rio de Janeiro, Município da 
Corte e outros. 
Datas-limite: 1635 a 1985. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. DimensOe.s: 4.(XX),OOm 
textuais, 78 mapas, 6.114 plantas, 1.063 
desenhos e gravuras, 78.214 fotografias, 
103 filmes, 7 vídeos, 142discos, 593 fitas 
áudiomagnéticas, 835 cartazes e 2.687 
cartees postais. O Arquivo Geral possui 
um total de 3,5 milh6es de documentos 
manuscritos. 
Conteúdo: Acervo rico e pouco explora
do, reúne documenta9ao relativa aos con
flitos entre índios e colonos no período 
colonial, uso da for<;a de trabalho indíge
na, usurpa<;ao de suas terras e condi¡;6es 
de trabalho. Contém ainda registros da 
presen<;a indígena no município da Corte 
até meados do século XIX, recrutada in
clusive em outras províncias para os ser
vi<;os da Camara Municipal do Rio de 
Janeiro. Destaque para vários documen
tos da Secretaria de Negócios do Império, 
comunicando a Camara Municipal a che
gada no Río de Janeiro, procedentes do 
Mato Grosso, de 9 índios Kinikináo para 
trabalharem a servi<;o do município sobo 
controle da Intendencia Geral de Polícia 
(1831); portaría do Ministro da Justi<;a 
com rela<;ao de presos pobres na cadeia da 
Corte ( 1833), onde figuram índios; porta
ría do Ministro do Império solicitando 
rela9ao dos índios no município, incluin
do aqueles empregados nos servi<;os da 
Camara ( 1845) e pedindo informes sobre 
os ajustes feítos com eles; papéis sobre 
navega9ao do Río de J aneiro ao Rio Doce 
com plano de coloniza<;ao e normas de 
relacionamento com índios Botocudo; re-
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gistro dos arrendamentos e foros das fa
zendas dos jesuítas (1750-58), cópias das 
arremata9oes de seus bens no Rio de 
J aneiro e transferencia de índios que habi
ta vam as terras seqüestradas. Os itens 
temáticos onde pode se encontrar docu
menta9ao relativa aos índios sao, entre , 
outros: Assistencia aos Indios, Batismos 
e Óbitos, Índios existentes no Município 

" da Corte, Bens dos Jesuítas, Juiz de Or-
fiios, Sesmarias, Fazenda Santa Cruz, 
Navega9ao do Rio Doce, Negócios eclesi
ásticos, Aqueduto da Carioca, Presos 
pobres na cadeia da Corte. Na Se9ao de 
Iconografia, há gravuras de Botocudo e 
fotos de sítios arqueológicos na Fazenda 
Botafogo, Sao Pedro da Aldeia, Fazenda 
Caieira (Guaratiba) com urnas tupi
guarani, além de material lítico em 
Paraíba do Sul. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice geral 
de documentos do Arquivo Geral da Cida-, 
de do Río de Janeiro; Indice temático; 
Fichários do material iconográfico. 

Restri~oes de acesso: estado de conser
va9ao. 

, 
RJ6 - ARQUIVO HISTORICO , 
DOEXERCITO 
Subordina~ao Administrativa: Direto
ria de Assuntos Culturais do Departa
mento de Ensino e Pesquisa 

Endere~o: Pra9a Duque de Caxias 25, 6º 
Andar - Centro - 20.221-000 Rio de 
Janeiro RJ. Telefone: (021) 291-5300 
ramal 381. 

Responsável: Coronel Paulo Dartanham 
Marques de Amorim (Diretor). 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 5ª das 9h as 1 lh e 
das 13h as 16h30; 6ª das 9h as 1 lh. 

Cópias: eletrostáticas. 

261 

RJ 6.1. Cartas Régias, Decretos e Orde
na~oes 

Histórico: O Arquivo Histórico do Exér
cito tem sua a origem no Arquivo do 
Conselho da Índia, criado em Portugal 
pelo govemo filipino em 26/07/1604 e 
reestruturado após a cria9ao do Conselho 
Ultramarino (1642). Os papéis dos Con
selhos da Índia e Ultramarino referentes a 
vida militar f oram separados quando da 
vinda da Corte portuguesa para o Brasil, 
formando o núcleo documental do Real 
Archivo Militar, fundado no Rio de Janei
ro por decreto de D. Joao YI em 07/04/ 
1808. Passou a denominar-se Archivo 
Militar em 1822, ficando instalado na 
Academia Militar, no Largo de Sao Fran
cisco. Já coma denomina9ao de Arquivo 
do Exército, fica subordinado ao Estado 
Maior a partir de 1899 até a reorganiza-
9ao fe ita pelo Marechal Hermes em 1909, 
quando passa a depender do Departamen
to Central da Secretaria de Estado da 
Guerra. Por for9a do decreto de 08/03/ 
1934 adquiriu autonomía, recebendo dois 
anos depois, a denomina9ao de Diretoria 
do Arquivo do Exército. Recentemente, 
como decreto de 05/07 /1986, teve altera
da sua denomina9ao para Arquivo Histó
rico do Exército. Este conjunto reúne os 
principais atos da legisla9ao referente ao 
Brasil nos períodos colonial e imperial. 

Datas-limite: 1604 a 1877. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: 
19,00m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto compreende 
tres séries de documentos: o Repertório 
das Ordena9oes do Reino de Portugal 
(localizado na Coluna H), os Decretos e 
Cartas Régias (Coluna J) e as Ordens da 
Corte, 1818-1877 e Ordens das Provínci
as, 1817-1875 (Coluna I). Destacam-se, 
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entre outros, os livros manuscritos de 
cartas régias (1808-1822), contendo có
pias de várias cartas do Príncipe Regente 
aos govemadores das capitanias de Minas 
Gerais, Sao Paulo e Bahia, comas decla
rac;oes das guerras ofensivas contra os 
Botocudo e Kaingang. Reúne ainda infor
ma96es sobre a composic;ao das tropas, o 

·pagamento aos soldados e a ocupa9ao do 
vale do Rio Doce por colonos, a distribui
c;ao dos índios prisioneiros entre os fazen
deiros da regiao e as instruc;oes aos dire
tores de aldeias para aldearem índios 
Xamexuna e 500 índios Puri. Há, ainda, 
providencias para a navega9ao do Rio 
Doce, plano para povoar os Campos Ge
rais de Guarapuava e Curitiba e desenvol
ver a cultura da cevada, do milho e do 
canhamo e a organizac;ao do corpo de 
milicianos para a guerra ofensiva contra 
os Kaingang; carta do Arcebispo da 
Bahia com dados sobre os conflitos entre 
as tropas de J oao Gonc;al ves da Costa com 
os Botocudo e Pataxó no sul da Bahía. 

Instrumentos de pesquisa: Descric;ao 
sumária do conteúdo da Se9ao de Manus
critos; Manuela Carneiro da Cunha, org., 
Legislarao indigenista do século XIX, 
Sao Paulo, EDUSP, 1992; Gen. Aurélio 
de Lyra Tavares, "A atual Diretoria de 
Obras e Fortificac;oes é a herdeira do 
antigo Arquivo Militar", Revista do lnst. 
Geogr. e Militar do Brasil, 33, 1964, pp. 
39-51; General F. de Paula Cidade, Sínte
se de tres séculos de literatura militar, 
Rio de Janeiro, 1950. 

RJ6.2. For~as em Opera~ao no Paraná 
e Santa Catarina (comandadas pelo 
Gen. Rondon) 

Histórico: O General Candido Mariano 
daSilvaRondon foi nomeado Comandan
te-em-Chefe das For9as em Operac;ao no 
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Paraná e Santa Catarina, no governo do 
Presidente Artur Bernardes. O seu objeti
vo era reprimir a Col una Prestes formada 
com a jun9ao dos grupos sublevados no 
Rio Grande do Sul chefiados por Prestes, 
Juarez Távora e Joao Alberto Lins, além 
dos remanescentes das tropas rebeldes 
paulistas de Isidoro Días Lopes e Miguel 
Costa. A colec;ao reúne os papéis acumu
lados durante dois anos relativos as prin
cipais operac;oes de perseguic;ao aos, re
beldes. Sao livros datilografados e 
manuscritos com descric;oes de combates, 
cópias de telegramas, mapas da zona de 
operac;ao militar, relatórios de campanha, 
despachos do Chefe do Estado Maior, 
diários de marchas e operac;oes com infor
mes minuciosos, partes de combates apre
sentados pelos comandantes de destaca
mento, oficios, relatórios de manobras, 
relatórios diários de operac;oes, listas de 
mortos e feridos em combate, boletins 
sobre deslocamentos da Coluna Prestes, 
registro de telefonemas, relatórios reser
vados e confidenciais dos chef es de servi
c;o, guias de material e pagamento, se
nhas, contra-senhas e ordens gerais de 
operac;oes dos destacamentos. 

Datas-limite: 1924 a 1926. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza-;ao: temática,. por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: 19,00m textuais. 
Sao cerca de 600 livros em 118 caixas. 

Conteúdo: A cole9ao reúne urna série de 
documentos sobre o uso de índios, tanto 
pela Coluna Prestes quanto pelas forc;as 
legalistas, na abertura de picadas, no 
abastecimento das tropas, na rede de espi
onagem e inclusive como combatentes. 
Destacam-se a a "Conferencias telegráfi
cas" (ex. 13, livro 1, pasta 13) com infor
me sobre o índio Clementino, que esteve 
entre os rebeldes em Catanduvas e depois, 
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acompanhado de tres Guarani, aliciava 
índios para abertura de urna picada raté 
Barracao, a servi90 da Coluna; comuni
ca96es telefonicas do Ten. Britto; i~fo~
mando sobre a trilha onde encontrou mu1-
tos índios, alguns dos quais seus antigos 
conhecidos, que receberam presentes 
para participarem do servi90 de espiona
gem ao inimigo; apoio do SPI e do Inspe
tor José Maria a repressao; 16 relatórios 
confidenciais (ex. 32, ref. 157), entre os 
quais o da missao reservada na Argentina 
e Paraguai com o objetivo de infiltra9ao 
nas tropas rebeldes em área de f!onteira, 
coro dados sobre o "Servi90 dos Indios" e 
o estabelecimento de um posto de vigilan
cia no toldo ·dos Guarani próximo a 
Guaíra, ,chefiado pelo cacique Aquitere; 
registro das mortes dos índios Domingos, 
Damasceno e José Gon9al ves, executados 
pelo rebeldes; vários mapas assinalando 
toldos de índios, trilhas e ·picadas dos 
Guarani-Kaiowá. 

Instrumentos de pesquisa: Descri9ao 
sumária do conteúdo da Se9ao de Manus
critos; Esther de Viveiros, Rondon conta 
sua vida, Rio de Janeiro, CCE, s/d. 

RJ 6.3. Guerra do Paraguai 
Histórico: Esta cole9ao é composta por 
urna ~valiosa documenta9ao relativa a 
Guerra do Paraguai, pouco trabalhada até 
agora, que vem sendo organizada por 
membros da Se9ao de História do Exérci
to, sob a orienta9ao e supervisao do Prof. 
I van Rodrigues de Faria, membro da Co
missao de História do Exército. Está sub
dividida em séries temáticas, como Reti
rada de Laguna, Corpo de Voluntários da 
Pátria, Di vi sao Brasileira Estacionada no 
Paraguai, Documentos Assinadas por D. 
Pedro II e Documentos Diversos. Reúne 
originais e cópias de ofícios, demiss6es, 
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circulares, notícias de jornais, registro de 
telegramas, cartas topográficas da zona 
de opera96es, relatórios de interrogatóri
os feítos a prisioneiros, mapas de doentes 
do hospital volante, listas de mortos e 
feridos e cópias dos relatórios da Comis
sao de Limites entre o Brasil e o Paraguai. 

Datas-limite: 1865 a 1873. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 18,00m textuais. 

Conteúdo: Contém documentos sobre a 
organiza9ao e atua9ao das for9as que 
combateram na Guerra do Paraguai, des
de a forma9ao da Tríplice Alian9a (1865) 
até a assinatura do tratado de paz (1872), 
incluindo relatórios da Comissao de Limi
tes entre os dois países (1873). De interes
se para a temática indígena, existem do
cumentos que mencionam a companhia de 
índios comandada pelo tenente José Ro
drigues (1866), encarregada de policiar 
os acampamentos e os índios comandados 
pelo alferes do Corpo Provisório de Sao 
Paulo, Joao Gomes Ramalho (1867). Há 
um ofício do Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul ao Ministro da Guerra, 
remetendo um mapa da for9a do 54º Ba
talhao de Voluntários da Pátria, que além 
do efetivo normal, possuía urna compa
nhia de zuavos e outra de índios, bem 
como urna circular dirigida ao Presidente 
da Província do Amazonas, sobre recru
tas enviados para a Corte. Existe ainda 
men9ao ao Corpo de Voluntários "Prince
sa Leopoldina", da Bahía, cujo batalhao 
era formado, entre outras, por urna com
panhia de índios, cu jo uniforme era blusa 
encarnada, bonédamesmacor, cal9aazul 
com listras encarnadas e sapatos de pele 
de on9a, aquartelada no Arsenal da Mari
nha. 
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Instrumentos de pesquisa: "Catálogo de 
documentos da Guerra do Paraguai", 2 
vols., Rio de Janeiro s/d (elaborado soba 
supervisao do Prof. 1 van Rodrigues de 
Faria); Gen. Paulo de Queiroz Duarte, Os 
Voluntários da Pátria na Guerra do 
Paraguai, 11 vols., Rio de Janeiro, Bibli
oteca do Exército, 1981. 

RJ6.4. Livros dás Capitanias 

Histórico: Os Livros das Capitanías reú
nem a correspondencia da Secretaria de 
Estado dos Negócios do Brasil e da Secre
taria de Estado dos Negócios Estrangei
ros e da Guerra ( 1808 a 1821) e, a partir 
de 1822, da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Guerra e depois do Ministé
rio dos Negócios da Guerra com govema
dores, capitaes-gerais, comandantes mili
tares, camaras municipais, presidentes de 
província, bispos, juízes, diretores de ín
dios e outras autoridades de capitanías e 
províncias do Brasil. Sao livros manus
critos com registros de cartas, despachos, 
requerimentos, ofícios, ordens e comuni
ca~oes diversas, ocupando as prateleiras 
da Coluna C do Arquivo. Destacam-se os 
seguintes livros: Amazonas, 1851-1861; 
Pará, 1808-1820 e 1820-184 7; Minas 
Gerais, 1808-1811; Espírito Santo, 
1808-1824; Sao Paulo, 1808-1813; San
ta Catarina, 1808-1820; Mato Grosso 
1808-1827; e Diversos, 1810-1829. 

Datas-limite: 1808 a 1861. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga~ 
niza~ao: cronológica. Dimensé>es: 
32,00m textuais. 

Conteúdo: Contém farta documenta<;ao 
sobre a guerra contra os Botocudos nos 
livros de Minas Gerais e Espírito Santo, 
com papéis da Junta de Civiliza<;ao, Con
quista e Navega9ao do Rio Doce e o 
registro das tres frentes de combate, in-
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cluindo a de Campos de Goitacazes (RJ); 
há representa<;6es de várias camaras mu
nicipais sobre hostilidades dos Botocu
dos, relatórios de combate com número de 
mortos e prisioneiros, envio de armas, 
situa~ao dos territórios invadidos, remes
sa para a Corte de índios aprisionados ~ 
seu uso na lavoura. Dados similares rela
tivos aos Kaingang dos Campos de 
Guarapuava aparecem nos livros de Sao 
Paulo e Santa Catarina. Existem informa-
96es sobre as expedi<;6es contra os 
Guaicuru ( 1827) no livro de Mato Gros
so, onde encontra-se também registro de 
deser9ao de índios Kaiapó do Corpo de 
Pedestres da Província, ataques de índios 
ao Forte Bourbon e quest6es de fronteira. 
Nos livros do Pará, há dados sobre a 
Cabanagem, a navega<;ao dos rios e a 
catequese. Nos livros do Amazonas, há 
um plano de aldeamento, informa96es 
sobre a repressao a Venancio Cristo no 
Rio l<;ana e o uso de índios na tripula9ao 
de canoas militares. No livro Diversos, há 
abundante documenta<;ao sobre índios no 
Rio de Janeiro, mapas estatísticos de índi
os das aldeias de Sao Louren90 e 
Mangaratiba, distribui<;ao de Botocudos 
entre fazendeiros de Campos e Macaé 
bem como para o Real Servi90 e um 
motim dos índios de Sao José Del Rey 
(1810) coma usurpa<;ao de suas terras. 

Instrumentos de pesquisa: Descri<;ao 
sumária do conteúdo da Se9ao de Manus
critos. 

RJ6.5. Requerimentos ao Exército 

Histórico: Esta cole9ao reúne mais de 
300.000 documentos acumulados duran
te um século, conservados em caixas e 
ocupando atualmente todas as estantes da 
Coluna C do Arquivo. Sao requerimentos 
elaborados por membros da tropa, funci-
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onários civis e militares e particulares 
dirigidos a diferentes instancias: Ministro 
e Secretário do Estado dos Negócios da 
Guerra, Intendencia da Guerra, Comando 
da Escola Militar e outros, abordando os 
mais variados temas. Aqueles referentes a 
Guerra do Paraguai estao sendo identifi
cados pelo Prof. I van Rodrigues de Paria, 
separados e .transferidos para a Cole9ao 
Guerra do Paraguai (RJ6.3). Existe ainda 
no sub-solo do prédio do Ministério do 
Exército um depósito com dois armários 
de a90 contendo milhares de requerimen
tos nao identificados. 

Datas-limite: 1808 a 1908. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, onomástica. Di
menso~s: 72,00m textuais. Sao 616 cai
xas corh cerca de 500 documentos em 
cada urna. 

Conteúdo: De interesse para a temática 
indígena, existem requerimentos de índios 
e de diretores de aldeias de várias regioes 
do país, envolvendo conflitos de terra, 
explora9ao da for9a de trabalho indígena 
e outras questoes. Destaca-se urna série 
de 14 documentos (ex. JZ-12, doc. 378) 
incluindo um abaixo-assinado firmado 
por sete índios da aldeia de Sao Francisco 
Xavier de Itaguaí protestando contra a 
nomea9ao de um capitao de aldeia e pedi
do que a escolha recaísse sobre outro 
índio, urna vez que o no meado f oi "criado 
fora da aldeia e como tal é ignorante dos 
exercícios dela". Há ainda o parecer con
trário do Marques de Vagos, argumenta
do que "nao é da escolha dos povos a 
elei9ao do seu diretor". Estao anexados 
ainda outros documentos com pareceres 
de autoridades, atestado do vigário e .de
creto de nomea9ao, com men9ao a aldeia 
de Mangaratiba. Contém também reque
rimentos abordando a questao indígena 
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em áreas de fronteira entre o Brasil e a 
Bolívia (G 18, doc. 643), como Peru e a 
Colombia (JJ122, doc 3798), como regis
tro do assassinato de um índio nafronteira 
de Tabatinga (AM) em conflito com cinco 
norte-americanos (1855). 

,, 
Instrumentos de pesquisa: Indice ono-
mástico manuscrito. 

RJ6.6. Mapoteca 

Histórico: O núcleo original do acervo é 
constituído por pe9as do Real Archivo 
Militar, criado em 1808 por D. Joao VI 
com o objetivo, entre outros, de guardar 
todos os mapas, cartas, planos, projetos, 
memórias e instrumentos relativos a pro
fissao do Real Corpo de Engenheiros. 
Posteriormente, f oi enriquecido com ma
terial proveniente da Diretoria de Obras e 
Fortifica95es, do Servi90 de Cartografía 
do Exército, da Comissao de Linhas Tele
gráficas de Mato Grosso ao Amazonas, 
da Expedi9ao Roosevelt-Rondon, da Co
missao ·de Explora9ao dos Afluentes do 
Amazonas e da Se9ao de Desenho do 
Escritório Central da Comissao Rondan. 
Sua organiza9ao temática contempla, en
tre outras, as seguintes séries: Fortifica-
96es, Missao Indígena, Demarca9ao de 
Limites, Inspe9ao de Fronteiras, Comuni
ca96es, Transportes, Mapeamento de 
Território, Coloniza9ao, Defesa de Re
cursos Naturais, Expedi96es a Amazo-, 
nia, Lutas comindios, Entradas e Bandei-
ras, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, 
.Confedera9ao do Equador, Revolu9ao 
Acreana, Guerras Holandesas, Lutas coro 
Franceses, Lutas Internas e outras. 

Datas-limite: 1592 a 1950. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática e topográ
fica. Dimensoes: Sao, cerca de 3.000 
mapas e plantas. 
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Conteúdo: Contém originais e reprodu
<;5es de mapas e plantas manuscritos e 
impressos. Sao cartas corográficas, 
hidrográficas, geográficas e topográfi
cas; plantas de fortalezas, vilas, aldeias e 
povoados; planos geométricos; croquis; 
mapas de capitanías, províncias e áreas 
de fronteira; roteiros de viagens; reco
nhecimento de caminhos, estradas e rios; 
e mapas históricos dos períodos colonial e 
imperial. Na série Guerra Guaranítica, 
destacam-se dois mapas do passo do Rio 
Jacuí (em exposi~ao permanente na Sala 
da Mapoteca) com informa<;oes sobre a 
batalha travada com os índios (1754), 
sinalizando a aldeia fortificada, a área 
ocupada pelo gado, o papel dos missioná
rios e dos intérpretes. Há ainda mapas do 
litoral brasileiro ricos .. em. dados 
etnográficos, coma localiza<;ao de aldeias 
dos Botocudos, Tupinambá fugidos, 
Kamakán, Pataxó, Utinga e outros. Exis
tem também cópias de mapas de Duarte 
da Ponte Ribeiro sobre os limites do Bra
sil, mapas históricos do século XVIII que 
serviram para ajustar o Tratado de Madri 
(1750), cartas e plantas das missoes 
jesuíticas, cole<;ao de mapas dos ríos da 
Bacía Amazonica e do Servi~o de Inspe
~áo de Fronteiras, localizando taperas, 
malocas e aldeias de di versos grupos, bem 
como áreas por eles ocupadas. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem por 
assunto(datilo.); Rela~aode mapas histó
ricos; General F. de Paula Cidade, Síntese 
de trés séculos de literatura militar, Río 
de Janeiro, 1950. 

RJ6.7. Se~ao de lconografia 
Histórico: A Se~ao de Iconografía do 
Arquivo Histórico do Exército foi criada 
no final de 1993, por iniciativa do Chefe 
da Se<;ao de História, Tenente Gil, que 
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separou das caixas de manuscritos e de 
impressos as fotografias, álbuns, gravu
ras e slides. Está organizada em quatro 
séries: Fotos e Gravuras A vulsas, conten
do desde gravuras impressas do descobri
mento do Brasil até fotos referentes ao 
golpe militar de 1964, parte delas já 
publicadas na imprensa; Albuns com fo
tos originais de Marc Ferrez, entre outros; 
Slides e Fotografias em Caixas. Nao 
existem informa<;oes disponíveis sobre a 
data e a forma como foram recolhidos ao 
Arquivo. Mais recentemente a Se<;ao in
corporou vídeos e fitas de áudio com 
grava~oes de depoimentos e palestras de 
militares. 

Datas-limite: 1500 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 100 dese
nhos e gravuras, 16.000 fotografías, 
3 .000 slides, 25 vídeos e 1 O fitas 
áudiomagnéticas. 

Conteúdo: Contém expressiva documen
ta~ao iconográfica colecionada pela Co
missao de História do Exército Brasileiro 
relacionada aos conflitos entre índios e 
portugueses no século XVI, as bandeiras 
paulistas do século XVII e a Guerra 
Guaranítica (1754-1756). Reúne ainda 
fotografías da Comissao de Linhas Tele
gráficas e o arquivo fotográfico da Co
missa9 de Inspe~ao de Fronteiras ( 1929-
1931). Destacam-se, entre outros, slides 
com reprodu~ao de gravuras, entre as 
quais a da .Companhia de Infantaria de 
índios do Nordeste para combater ao lado 
dos holandeses ( desenho de Frans Post), 
as bandeiras de Jeronimo Pedroso, Femao 
Dias Pais, Raposo Tavares e outros. En
globa também aquarelas com o registro 
do acampamento de Gomes Freire no Río 
J acuí e cenas da resistencia dos Guaraní 
dos. Sete Po vos das Missoes; aquarelas de 
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Mauro Villares com imagens de missoes, 
estancias e hervais dos jesuítas no Rio 
Grande do Sul (1680-1756); álbuns foto
gráficos da Comissao de Inspe9ao de 
Fronteiras documentando cenas do traba
lho indígena em Mato Grosso, Bolivia e 
Paraguai; álbuns do arquivo fotográfico 
das expedi96es a Bacia Amazonica com 
fotografias de índios nas várias atividades 
de Ronden (1890-1938), algumas já 
publicadas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário nu
mérico; Catálogo temático dos slides sob 
forma de fichário; Candido Mariano da ,, 
Silva Ronden, Indios do Brasil, vols. I-
III, RiodeJaneiro, CNPI-Min. Agricultu
ra, 1953. 

Observa~oes: O conjunto encontra-se 
ainda em processo de organiza9ao. 

RJ7 -ARQUIVO DO MOSTEIRO 
DE SAO BENTO DORIO DE JA
NEIRO 
Endere~o: Rua Dom Gerardo 68 - Cen
tro - 20 .090-200 Rio de Janeiro RJ. Tele
fone: (021) 291-7122 ramal 246. 

Responsável: Dom Mateus Ramalho 
Rocha, O.S.B. 

Atendimento ao público: necessita-se 
autoriza9ao. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 
17h. 

Cópias: eletrostáticas. 

RJ7 .l. Códices 

Histórico: A Ordem de Sao Ben to, criada 
na Itália no século VI, enviou os seus 
primeiros monges ao Brasil em 1581, 
havendo fundado em Salvador o seu pri
meiro mosteiro (1584). Chegando no Rio 
em 1586, fundaram o Mosteiro de Sao 
Bento de Rio de Janeiro em 1590, cujas 
obras definitivas foram iniciadas em 1652 
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e se prolongaram até 1742. No final do 
século XVI, os mosteiros brasileiros da 
Babia, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Paraíbae Sao Paulo foram reunidos numa 
província própria soba dire~ao do abade 
da Bahía, crescendo ao longo do tempo e 
chegando a contar, no século XVIII, com 
mais de 200 monges em território brasilei
ro. Tal expansao foi interrompida no pe
ríodo pombalino, quando a ordem foi re
primida e seus noviciados fechados. Após 
a Independencia, organizou-se em 1827 a 
Congrega9ao Beneditina Brasileira, des
tacada da portuguesa. Ordem pouco 
missionária, sem destacar-se na cate
quese dos índios, tornou-se proprietária 
de edificios urbanos e numerosas fazen
das mantidas por escravos, dos quais cer
ca de 4.000 foram emancipados em 1871. 
Sua atua9ao missionária mais destacada 
ocorreu no século XX. Em 1907, Río 
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Branc9 (RR) foi constituído Abadía 
"Nullius" sob ajurisdi9ao do Mosteiro do 
Río de Janeiro, havendo dois anos depois 
os beneditinos belgas fundado urna mis
sao na regiao. 

Datas-limite: 1730 a 1994. Tratamento 
'técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, temática, onomástica 
e topográfica. A primeira organiza9ao 
feíta por Gentil Moura (1919-20), basea
da em numera9ao aleatória dos documen
tos, foi reforrnulada obedecendo a critéri
os temáticos e outros. Dimensoes: 
50,00m textuais. Sao cerca de 1.500 
códices. 

Conteúdo: Este conjunto, constituído 
exclusivamente por livros manuscritos ou 
datilografados, reúne como parte mais 
substantiva vinculada diretamente a te
mática indígena, a documenta9ao da Es
tante Rio Branco sobre a missao em 
Roraima. Sao registros da situa~ao jurídi--
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ca e canónica, catequese, propaganda re
ligiosa, história, crónicas do Rio Branco, 
pastoral, correspondencia, dados sobre 
administra9ao, informa96es sobre a Fa
zenda Brasil, relatos e estudos etnográ
ficos. Destaque para as frases, locu96es e 
lendas macuxi, levantadas, transcritas e 
traduzidas por D. Alcuíno Meyer entre 
1936 e 1946 e para o estudo comparativo 
das línguas pauxiana, macuxi e portugue
sa, do mesmo autor, com fichas organiza
das em cinco gavetas, trabalhadas para a 
publica9ao Pauxiana, do Arquivo Nacio
nal (1956). Contém, ainda, dados demo
gráficos e informes sobre a escola de 
índios do Patronato Sao Bento de Ca
lungá; subscri9ao em favor da constru9ao 
de um hospital e de postos de assistencia 
aos índios; levantamento topográfico; li
vros de batizados, casamentos e óbitos de 
escravos e termos de assentamentos de 
arrendamentos e foros em Campos, 
Igua9u, Ilha do Governador, Jacarepa
guá, Maricá e Niterói (séculos XVIII e 
XIX). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
com indicador topográfico da documenta-
9ao global; Índice temático organizado 
por Gentil Moura; Controle da numera-
9ao corrida de Gentil Maura, elaborado 
por Francisca Maria Brandao; Índice al
fabético-analítico; Barao de Ramiz 

·Galvao, História do Mosteiro de Sao 
Bento; D. Clemente da Silva Nigra, 
Construtores e artistas do Mosteiro de 
Sao Bento do Rio de Janeiro, Ria de 
Janeiro, 1950. 

Microfilme: Parte da documenta9ao foi 
xerocopiada pela UNICAMP e pela 
Diocese de Roraima. . 
Observa~oes gerais: As narrativas 
macuxi, reunidas por D. Alcuíno Meyer, 
estao senda preparadas para publica9ao 
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pelo Núcleo de História Indígena e do 
Indigenismo da USP, com introdu\:ao e 
notas do Prof. Paulo Santilli. 

RJ7 .2. Documentos A vulsos 
Histórico: A série A vulsos subdivide-se 
em 94 se96es temáticas, que reúnem do
cumenta9ao produzida ou coletada pelo 
Mosteiro de Sao Bento ao longo de quatro 
séculas. Está conservada em armários 
verticais, estantes, pastas suspensas e em 
pacotes. A maior parte do acervo relacio
na-se a questao administrativa do Mostei
ro e de suas fazendas, com documenta9ao 
contábil: or9amentos, recibos, con tas, 
dízimos, impostes, cartas de fian9a, pa
péis forenses, contratos sobre terras no 
Río de Janeiro, rela96es de foreiros e 
arrendatários e outros. Nos pacotes estao 
os documentos pontifícios (1630-1921), 
incluindo bulas e decretos consistoriais 
referentes as missoes; os documentos 
monacais (1732-1958), com papéis pes
soais de monges e leigos de vários mostei
ros brasileiros e os documentos do gover
no imperial (1849-1899), envolvendo as 
rela96es do estado com a Igreja. Possui 
ainda os arqui vos da Congrega9ao 
Beneditina Brasileira ( 1827-1950), com 
22 pastas do arquivo da missao em 
Roraima e cópias dos "Estados do Mos
teiro de Sao Bento do Rio de Janeiro" 
(1623-1770), relatórios trienais cu jos ori
ginais se encontram na Biblioteca e Ar
quivo Distrital de Braga (Portugal), copi
ados por D. Clemente Nigra em 1958. 

Datas-limite: 1623 a 1960. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática e por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 60,00m 
textuais . 

Conteúdo: U m conjunto de 21 documen
tos sobre o uso da for\:a de trabalho indí-
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gena pode ser encontrado na se9ao "Ele
mento Servil - Índios" (1667-1884). Há 
inf orma9oes sobre a administra9ao de ín
dios de reparti9ao (1672) e índios escra
vos, com opera9oes de compra e venda do 
"gentio da terra" e de "pe9as da Guiné''; 
mapas de escravos do Mosteiro de 
Olinda; rela9ao de· libertos e ofícios do 
Mosteiro oferecendo escravos para a 
guerra. Destacam-se vários documentos 
relativos ao testamento de Dona Vitória 
de Sá, neta de Salvador Correia de Sá, 
deixando como heran9a para o mosteiro 
escravos índios: documento 1413 conten
do o testamento (1667), cujo original de
sapareceu em. 1920, existindo urna cópia 
feíta em 1892, além do livro judicial nº 
114 do 

1
2º Ofício de Notas do Rio de 

Janeiro, fls. 74-77 (originais no Arquivo 
Nacional), com registro da doa9ao; um 
livro de cantas do Mosteiro, de 1667, com 
gastos relativos aos índios herdados; pro
visao do Vice-Rei (1672) reconhecendo o 
direito do Mosteiro sobre os índios herda
dos (original nº 828, em estado 
precaríssimo ). Contém, ainda, um docu
mento de 6 fls. de doa9ao de "pe9as do 
gentio da terra"· (1626). Nos relatórios 
trienais, há um informe sobre índios de 
aluguel na derrubada de mata na Tijuca e 
na Ilha do Governador (vol. II, 1766-
1770); conflito com os jesuítas sobre de
marca9ao de terras. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário de 
documentos avulsos; Inventário com indi
cador topográfico da documenta9ao glo
bal; Índice temático e outros (ver RJ7. l). 

Microfilme: Ós Relatórios Trienais fo
ram microfilmados e enviados ao Abade 
Geral da Congrega9ao Beneditina de Por
tugaJ. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza9ao. 
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RJ7 .3. Fotografias 
Histórico: A Série Fotografías subdivi
de-se em tres se9oes: fotos em envelopes, 
álbuns e fotos e postais acondicionados 
em caixas, além de negativos, películas e 
slides. Muitas delas foram tiradas por 
fotógrafo profissional na gesta.o do Abade 
D. Pedro Eggerath (1923-24). Grande 
parteé de autoria de D. Antonio Salvini e 
de outros missionários beneditinos,,sendo 
a maioria ainda inédita. Outras foram 
publicadas no Bulletin des Oeuvres et 
Missions Bénédictines au Brésil et au 
Congo, cu jo primeiro númeroé de abril de 
1889. Os números de janeiro de 1911. e 
julho de 1914 trazem fotos sobre o traba-
lho apostólico no Alto Surumu, apoiando 
artigas sobre idiomas, costumes e cren9as 
dos índios do Río Branca. 

Datas-limite: 1890 a 1950. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática. Dimensoes: 3.000 foto
grafías. 

Conteúdo: Contém fotografías que doc.u
mentam a catequese realizada pelos 
beneditinos no Rio Branco e pel_os fran
ciscanos na missao de Santa Helena, fron
teira com a Venezuela. Registra ainda a 
a9ao educativa das irmas beneditinas, o 
trabalho indígena, o cotidiano nas 
malocas, a a9ao do SPI e elementos da 
cultura material e espiritual dos pavos de 
Roraima. Sao fotos da a9ao evangeliza
dora no Alto Surumu (1910-1925), brin- . 
des distribuídos aos Macuxi do Rio 
Cotingo e da maloca do Limao, índios em 
procissao ou assistindo missas, em aulas 
na Escala de Serra Grande e no Patronato 
Agrícola. Documentam o trabalho de ín
dios vaqueiros na Fazenda Santa Ade
laide, pertencente a Prelazia, serrando 
madeira, fabricando panelas, construindo 
malocas e pontes, produzindo nos serin-
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gais e balatais do Baixo Rio Branco, 
prensando massa de mandioca e fabrican
do farinha. Reproduzem imagens de 
malocas Taurepang, Macuxi, Ingaricó e 
Wapixana, de embarcac;oes indígenas, 
lanchas das miss6es e da residencia dos 
missionários. Há fotos de índios do Río 
Madeira e do Posto Indígena do Rio 
Jauaperi, mostrando danc;as, jogos, más
caras, rituais, adornos, pinturas corpo
rais, chocalhos, tambores e artesanato. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice de fo-, 
tografias avulsas em envelopes; Indice 
temático e topográfico; Inventário com 
indicador topográfico da documentac;ao 
global. 

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

RJ7 .4. Mapas e Plantas 

Histórico: A Série Mapas e Plantas con
tém mapas, plantas, desenhos e gravuras 
conservados no Arquivo do Mosteiro de 
Sao Bento, elaborados e adquiridos em 
diferentes épocas. Reúne trac;ados de áre
as de sesmarias do período colonial, plan
tas de terrenos foreiros e de edifícios 
urbanos pertencentes ao Mosteiro, cópias 
de mapas de diversas províncias e estados 
do Brasil, cópias heliográficas e desenhos 
sobre cartol ina e papel apergaminhado e a 
bico de pena aquarelado. 

Datas-limite: 1565 a 1961. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: topográfica. Dimens0es: 400 ma
pas, 70 plantas e 40 desenhos e gravuras. 

Conteúdo: Contém trac;ado definitivo da 
área de sesmaria concedida em 1565 por 
Estácio de Sá a cidade de Sao Sebastiao 
do Rio de Janeiro, confirmada e ampliada 
por Mem de Sá (1567), em base ao Livro 
do Tombo das Terras do Rio de Janeiro 
(códices 310 e 642 do Arquivo Munici-
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pal); mapas das províncias de Mato Gros
so, Sao Paulo, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Ceará (1880); descric;oes de vári
as casas pertencentes ao Mosteiro em 
bairros do Rio de J aneiro e Niterói e 
plantas de terrenos foreiros em vários 
municípios do Río de Janeiro, entre os 
quais Macaé e Campos; plantas de edifí
cios, colégios, igrejas, hospitais e pro jetos 
de mosteiro em Boa Vista RR; cópias 
heliográficas de mapas da Comissao Bra
sileira Demarcadora de Limites; mapa do 
Rio Branco desenhado por J. Ourique 
com base em trabalhos e notas de 
Ermanno Stradelli ( 1906); cópia do mapa 
etnográfico do Brasil, organizado por 
José M. Gama Malcher (1961). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
analítico provisório das plantas e dos 
mapas do Arquivo do Mosteiro de Sao , 
Bento do Rio de Janeiro; Indice-guia ana-
lítico. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

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

RJS - ARQUIVO PROVINCIAL 
DOS CAPUCHINHOS DO RIO 
DEJANEIRO 
Subordina~ao Administrativa: Provín
cia dos Capuchinhos do Rio de Janeiro 

Endere~o: Rua Haddock Lobo 266 -
Tijuca - 20.260-133 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 228-2852. Fax: (021) 
264-8545. 

Responsável: Frei Serafim José Pereira 

Atendimento ao público: exige-se pré
vio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 18h. 

Cópias: nao podem ser obtidas a partir da 
infra-estrutura existente. 
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RJS.1. Arquivo Central - Série Mis
soes 
Histórico: A Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos - um dos ramos dos fran
ciscanos - foi fundada em 1526, em 
Urbino, Itália, pelo frade Matteo de 
Bascio. Chegou ao Brasil em 1612, com 
os franceses que fundaram a Fran9a 
Equinocial no Maranhao, onde permane
ceu até 1617. Mais tarde, capuchinhos , 
franceses desviados da rota da Africa 
estabeleceram-se em Pernambuco (1646), 
onde participaram da luta contra os ho
landeses. Atuando como pregadores e 
missionários, expandiram suas missoes 
ambulantes por vários pontos do Brasil. 
Fundaram hospícios em Olinda (1649), 
Recife (1656), Río de Janeiro (1653) e 
Salvador. Aldearam os Kariri nas ilhas do 
baixo Sao Francisco e, a partir de 1670, 
administraram aldeias no Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Babia. O Hospício de Salvador 
chegou a manter dez aldeias com mais de 
3.000 índios. No Rio de Janeiro, adminis
traram, entre outras, as aldeias de Sao 
Fidélis e Itaocara e, a partir daí, percorre
ram a pé trajetos por Minas Gerais, Espí
rito Santo, Sao Paulo, Goiás e Rio Grande 
do Sul. No século XVIII foram criadas 
tres prefeituras apostólicas: na Babia 
(1712), Pernambuco (1723) e Río de Ja
neiro (1737). Expulsos do Brasil durante 
a Regencia ( 1831 ), capuchos italianos 
voltaram no 2° Império como "agentes 
indigenistas" pagos pelo governo para 
"civilizar e catequizar" os índios. O Ar
quivo Central - antiga denomina9ao -
reúne documentos das atividades missio-

, . 
nanas. 

Datas-limite: 1612 a 1980. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga-
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niza~ao: temática e onomástica. Dimen
soes: Sao cerca de 3.000 documentos. 

Conteúdo: Acervo de interesse para o 
estudo da política indigenista do governo 
imperial, sobretudo a partir do Regula
mento das Missoes ( 1845), com informa
.95es sobre a importa9ao de capuchinhos 
italianos, catequese, sistema de aldea
mentos e situa9ao de terras indígenas. 
Destaque para a Série Missoes, que reúne 
documentos conservados em 25 gavetas, 
contendo a correspondencia ativa e passi
va do Superior dos Capuchinhos do Rio 
de Janeiro e Comissário Geral do Brasil 
com missionários, além de dados biográ
ficos dos que promoveram a catequese no 
período de 1840 a 1897. Sao cartas com 
comentários sobre a evangeliza9ao, ob
serva95es etnográficas, relatórios acerca 
dos resultados da catequese e dos gastos 
efetuados com as missoes, além de refe
rencias a dezenas de pedidos de padres 
feítos pelos governos provinciais; dados 
sobre as atividades missionárias nas al
deias de ltaocara, Sao Félix, Santa Rita e 
Serradas Flexeiras, no Río de Janeiro, e 
também em aldeias do Amazonas, Pará, 
Mato Grosso, Goiás, Maranhao, Ceará, 
Pernambuco, Bahía, Espírito Santo, Mi
nas Gerais, Sao Paulo e Paraná; visao 
histórica retrospectiva soba a aldeia de 
Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri 
(MG), aldeamentos efetuados por Freí 
Serafim de Gorizia e sobre a a9ao dos 
capuchinhos no Maranhao e no Rio de 
Janeiro durante o período colonial. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo 
onomástico em ordem alfabética; Rela~ao 
das correspondencias recebidas e envia
das; Metodio da Nembro, O.F.M., Sto ria 
dell'attivita missionaria dei Minori 
Cappuccini nel Brasile, Roma, ·1958; 
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Frei Fidélis, O.F.M., Capuchinhos em 
terras de Santa Cruz nos séculos XVII, 
XVIII e XIX, Sao Paulo, Martins, 1940; 
Frei Jacinto de Palazzolo, Nas selvas dos 
Vales do Mucuri e do Río Doce, 2ª ed., 
Sao Paulo, Cia. Editora Nacional, 1973. 

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

RJ9 - BIBLIOTECA NACIONAL 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério da Cultura 

Ender~~o: Avenida Río Branco 219 -
Centro - 20.040-008 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 240-9229. 

Responsável: Aff onso Romano Sant' 
Anna (Presidente da Funda9ao Biblioteca 
Nacional) 

Atendimentoao público: sem restri<;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h30 as 20h e Sábado 
das 9h30 as l 8h. 

Cópias: eletrostáticas, fotográficas, 
micrográficas 

RJ9.1. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(1) - Vice-Reis e Governadores 

Histórico: O núcleo primitivo da Se9ao 
de Manuscritos da Biblioteca Nacional 
data da vinda de D. Joao VI ao Brasil, 
trazendo de Portugal a Real Biblioteca da 
Ajuda, formada por D. José I para subs
tituir a Biblioteca Régia destruída pelo 
incendio no terremoto de 1755. Em 1811, 
enriqueceu-se comos manuscritos do es
pólio de Freí Velloso, <loados pelo Con
vento de Santo Antonio. Desde entao, o 
acervo cresceu através de compras ou 
doa96es. Por decreto de 03/08/1822, o 
padre Felisberto Delgado foi nomeado 
responsável pela conserva9ao e arranjo 
dos manuscritos. A reorganiza9ao da Se-
9ao data da administra9ao de Ramiz 
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Galvao (1876). A Se9ao reúne cole9oes 
nominais organizadas por particulares, 
guardando a denomina9ao dos titulares 
originais, alérn de um grande fundo de 430 
metros lineares, soba denomina9ao gené
rica de "Manuscritos Relativos ao Brasil" 
que, para efeitos <leste Guia, foi subdivi
dido em 12 séries temáticas. 

Datas-limite: 1549 a 1808. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi- · 
za~ao: cronológica, temática, onomá
stica. Dimensoes: 430m textuais. Sao 
720.000 documentos guardados em gave
tas e 5.000 códices no fundo como um 
todo. Nao foi possível calcular as dimen
soes das séries. 

Conteúdo: Conjunto com rica documen
ta9ao sobre as políticas indigenistas de 
Portugal ao longo do período colonial, 
mostra-se útil para acompanhar a legisla-
9ao que regulava as rela96es comos índi
os, sobretudo as rela96es de trabalho no 
litoral, com destaque para o Nordeste, Rio 
de Janeiro e Sao Paulo. Contém informa-
9oes sobre as guerras da conquista e des
pesas com armas e muni9oes; recruta
mento da for9a de trabalho indígena para 
o servi90 real, obras públicas, fazendas de 
gado, minas de salitre, feitoria de madei
ras, comboios para as minas e engenhos, 
através de descimentas, resgates e guer
ras justas; fuga e prisoes de índios; regu
lamenta9ao da distribui9ao dos índios das 
aldeias de reparti9ao e condi9oes de traba
lho dos cativos; papel da Junta das Mis
soes no conflito pelo controle da for9a de 
trabalho e no processo de catequese. Con
tém, ainda, patentes, provisoes, alvarás, 
sesmarias, portarias, ordens, regimentas, 
Iivros de registros, ofícios e correspon
dencia dos Govemadores-Gerais e Vice
Reis, originais e cópias. Muitos desses 
documentos, desde os relativos a Mem de 
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Sá até os referentes ao Conde dos Arcos, 
foram publicados nos Documentos H is
tóricos ou nos Anais da Biblioteca Naci
onal. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circulac;ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 11, 15, 18, 23 e 27; Documentos 
Históricos da Biblioteca Nacional, vols. 
3-34, 37-62 e 66-83. 

RJ9.2. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(11) - Missoes 
Histórico: Para efeitos <leste Guia, este 
conjunto engloba documentos referentes 
as atividades missionárias, reunidos ao 
longo dos ános e distribuídos irregular
mente nos "Manuscritos Relativos ao 
Brasil". O núcleo inicial foi formado por 
72 cartas jesuíticas, dentre as quais 1 O de 
Anchieta. Reúne ainda documentac;ao que 
foi sendo incorporada a Biblioteca Naci
onal, como as cartas copiadas do Arquivo 
da Companhia de Jesus em Roma, relató
rios sobre a históriados colégios do Brasil 
(da Biblioteca Nacional de Roma) e docu-, 
mentos de Evora, bulas papais e breves 
pontifícios, livros de tombo do Colégio do 
Rio de J aneiro, manuscritos do padre 
Vieira e de outros padres das missoes do 
Ceará e Maranhao. Muitos desses docu
mentos foram publicados nos Anais da 
Biblioteca Nacional e na RIHGB. 

Datas-limite: 1533 a 1759. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica. Dimen
soes: ver RJ9 .1. 

Conteúdo: Contém originais e cópias de 
documentos sobre a ac;ao missionária no 
Brasil, sobretudo dos jesuítas e basica
mente nos séculos XVI e XVII, porém 
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estendendo-se até a primeira metade do 
XVIII. Há inf orma96es sobre a catequese 
de vários grupos, tais como os Carijó da 
Laguna dos Patos (1596) e os Tobajarada 
Serra de Ibiapaba, no Ceará (1695); des
cri96es dos mecanismo de catequese em 
várias capitanias, especialmente na área 
entre Pernambuco e Sao Vicente, com 
algumas referencias a Paraíba, Ceará e 
Maranhao-Grao Pará; dados sobre o re]a
cionamento dos missionários comos índi
os, especialmente comas crianc;as, rotina 
das aldeias, metodologia da catequese e 
registro etnográfico de hábitos, costumes, 
religiao e língua de vários grupos, bem 
como da reac;ao deles ao processo de 
conversao; fugas e mortalidade nas aldei
as; história dos colégios e aldeias na 
Bahia, Rio de J aneiro e Pernambuco; con
flitos sobre o controle das aldeias de re
partic;ao, envolvendo missionários, colo
nos e a Coroa; participac;ao de índios e 
missionários na luta contra franceses e 
holandeses; re1ac;5es dos missionários 
com o Vaticano e com a Coroa portugue
sa. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole
c;oes de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circulac;ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 1-5, 
9,10, 11, 15,18-20,23,35,49,53,61-67 
e 73. 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ9.3. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(Ill) - Rio de J aneiro 

Histórico: Originando-se com os papéis 
da Real Biblioteca da Ajuda, este núcleo 
cresceu com urna parte expressiva dos 
100.000 "Documentos Biográficos" vin
dos da Secretaria do Império, com cerca 
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de 4.000 documentos oriundos das cama
ras municipais do Rio de J aneiro relativos 
a obras públicas e saneamento entre 1847 
e 1868 e coma incorpora9ao da Colec;ao 
Galvao, formada pelos documentos admi
nistrativos da Cidade do Rio de J aneiro 
produzidos entre 1853 e 1884. Reúne 
ainda documentos de diferentes institui
c;oes da cidade e do interior, abrangendo o 
Corpo de Bombeiros, o Museu Nacional, 
fábricas, companhias e associa96es. 

Datas-limite: 1549 a 1973. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, onomástica. Dimen
soes: 3,90m textuais. Sao aproximada
mente 4.500 documentos. 

Conteúdo: Este con junto contém inf or
ma96es relevantes para a história dos 
aldeamentos indígenas no Rio de Janeiro 
durante a Colonia e o Império, abrangen
do suas localiza~oes, formas de adminis
tra9ao, evolu~ao da posse das terras e 
inserc;ao na economia regional como for
necedoras de mao-de-obra e de generes. 
Destacam-se as aldeias de Mangaratiba, 
Iriritiba, Sao Barnabé, Sao Louren~o, 
Sao Luís Beltrao, Sao Francisco Xavier 
de Itaguaí, Sao Pedro (Cabo Frio) e alde
amentos dos Coroado em Campos; dados 
demográficos isolados de algumas aldei
as, registros de batizados, casamentos e 
óbitos; inf orma~oes sobre o uso de índios 
na abertura de caminhos ( 1650-1680), na 
construc;ao do Aqueduto da Carioca 
(1670-1730) e como serventes e remeiros 
no Arsenal da Marinha ( 1809); condi96es 
de trabalho de índios escravos e de repar
tic;ao; descimentos e guerras justas; des
pesas efetuadas com tropas; transferenci
as de índios de e para outras capitanias; 
catequese dos Coroado de Campos. O 
conjunto contém ainda diversas solicita
c;oes de índios ao Rei de Portugal e ao 
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Imperador do Brasil para restituic;oes de 
suas terras, como nos casos de Itaguaí e 
Cabo Frío, além de representac;oes dos 
índios de Sao Lourenc;o contra os abusos 
da Conservatoria (1816 e 1830). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circulac;ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 9, 
102, 104 e 106; Documentos Históricos, 
93-98; Exposifao Comemorativa do IV 
Centenário da Fundafao da Cidade do 
Río de Janeiro, 1565-1965 (Catálogo 
impresso). 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ9.4. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(IV)-Bahia 

Histórico: Ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1558 a 1823. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-, 
za~ao: temática, onomástica. Dimen-
soes: 4m t~xtuais. Sao cerca de 5.200 
documentos. 

Conteúdo: O conjunto contém informa-
96es, inclusive retrospectivas, sobre alde
amentos indígenas, descimentes e guerras 
justas contra índios de Jaguaripe e 
Paragua9u (1558-59) e expedi<~oes ao in
terior dos vales dos rios Doce e Sao Fran
cisco no govemo de Luís B rito ( 1572-77); 
a9ao dos jesuítas após instala9ao do Bis
pado de Salvador (1565); memória sobre 
a comarca de Ilhéus com descimentes de 
Tupinikin (1559); documento original do 
século XVII sobre a organiza9ao das al
deias; série documental da segunda meta
de . do século XVIII com descri9ao do 
estado das vilas indígenas após a expul
sa.o dos jesuítas; condena9ao dos índios 
da vila de Santo Antonio pelo juiz da vila 
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de Jaguaripe (1785); notícias sobre a ex
pedic;ao contra índios sublevados nas vi
las de Ilhéus (1792). Para o século XIX, 
destacam-se relatos sobre o estado da 
civiliza\:ªº dos índios de Sergipe, 
Alcobac;a e Porto Seguro ( 1803); salários 
dos índios empregados pelos arrema
tantes dos contratos dos dízimos (1807); 
envio de um destacamento contra os 
Botocudo (1813); uso de medicamentos 
indígenas pelo Físico-Mor da Bahía 
(1813); agricultura na aldeia de Aricobe 
( 1820); várias representa\:oes de índios, 
como a daqueles do Saco dos Aramaris 
pela posse da terra (1823) e para fundar 
urna missao para os Botocudo. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole
c;oes de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula~ao interna) ; 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9,. 10, 15, 18, 23 e 68; Documentos His
tóricos, vols. 62-65, 72-73, 80-82, 87-92 

RJ9.5. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(V) - Río Grande do Sul 
Histórico: ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1622 a 1890. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: l ,50m textuais. Sao cerca de 1.600 
documentos. 

Conteúdo: Contém originais e cópias de 
documentos sobre aexpansao dos jesuítas 
do Paraguai as reduc;oes do Alto lbicuí e 
da Bacia do J acuí na primeira metade do 
século XVII; penetra~ao do gado e dos 
paulistas na regiao sul; série documental 
sobre as conseqüencias do Tratado de 
Madri (1750) e El Pardo (1761) para as 
popula~oes indígenas de Viamao e dos 
Sete Povos das Missoes, incluindo o diá
rio da expedí\:ªº comum dos exércitos 

275 

portugues e espanhol contra os Guaraní 
(1756), com mapas demográficos e de 
bens; documentos sobre a Nova Colonia 
do Sacramento (1727-1757), sua liga\:ªº 
com Curitiba por via terrestre; série acer
ca das estancias das famílias guaraní da 
vila de N . S. dos Anjos (1779-1784); 
depoimentos de moradores de Vacaría 
sobre a hostilidade dos índios (1781); 
dados etnográficos acerca dos Minuano e 
Tape, com carta do cacique minuano 
Bartolomeu; diversos relatórios do Dire-,, 
tor Geral de Indios da Província (1848-
54); plano paraorganizarumacompanhia 
de pedestres nos aldeamentos de Nonoai, 
Palmeira e Passo Fundo (1848). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole
\:Oes de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vals. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23, 45, 46, 53 e 99; Docu
mentos que escreveram a história do 
Brasil, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacio
nal, 1985. 

Microfdme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Observa~oes: Neste conjunto nao estao 
presentes os Manuscritos da Cole9ao de 
Angelis, que receberam um tratamento a 
parte. 

RJ9.6. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(VI) - Santa Catarina : 

Histórico: Ver RJ9.1. 

Datas-limite: 1760 a 1859. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,80m textuais. Sao cerca de 200 
documentos. 

Conteúdo: Contém documentos com in
f ormac;oes sobre aldeamentos, abertura 
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de estradas em áreas indígenas, conflitos 
armados comos índios e o estabelecimen
to de colonias militares entre 1840e 1853; 
cópias de consultas do Conselho Ultrama
rino sobre a a9ao dos jesuítas no século 
XVIII, com informa96es retrospectivas 
referentes a ocupa9ao da regiao no perío
do colonial; instru96es do Presidente da 
Província para a constru9ao de urna estra
da buscando impedir ataques dos Boto
cudo ( 1839-40); ofícios do Presidente J. J. 
Coutinho (1850-59) com proposta de es
tabelecer colonias militares na estrada de 
Lajes em virtude dos constantes ataques 
dos índios, solicitando créditos ao Minis
tério do Império para a constru9ao da 
obra; mapas de popula9ao, com batismos, 
casamentos e óbitos da Província (1849); 
documentos sobre os caminhos de Santa 
Catarina ao Rio Grande do Sul e sobre o 
destino das terras que pertenciam aos 
jesuítas (1760); cópias de mapas e plantas 
do sertao (1787-88), compreendendo a 
vila de Lajes. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waltlir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23, 35, 50, 71 e 98. 

Observa~0es: Nao estao incluídos neste 
conjunto os documentos constantes das 
Cole96es Martins, Morgado de Mateus e 
De Angelis. 

RJ9.7. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(VII) - Paraná 
Histórico: Ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1642 a 1882. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 2,90m textuais. Sao cerca de 750 
documentos. 
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Conteúdo: Contém documentos sobre a 
expansao dos paulistas para o oeste na 
segunda metade do século XVII, as tropas 
de gado no caminho de Viamao a 
Sorocaba no século XVIII e a expansao 
da frente pastoril no século XIX; códice 
com notícias do descobrimento e conquis
ta dos sertoes do Tibagi (1768-74), publi
cado nos Ana is, com relatos de onze ex pe
di96es que contataram índios nos Campos 
de Carrapato e Guarapuava; observa96es 
etnográficas e descri96es minuciosas do 
encontro com índios; campanha militar 
aos Campos de Guarapuava (1809-10) 
com a captura de índios e a distribui9ao 
dos cativos entre colonos; ofício do Bispo 
de Sao Paulo, anexando representa9ao de 
índios considerados convertidos pedindo 
a cria9ao de urna paróquia em Guarapu
ava (1818); mapa das comarcas de 
Paranaguá e Curitiba com levantamento 
estatístico da popula9ao (1826); descri-
96es de vi las paranaenses ( 1857) e ofícios 
de diversas camaras municipais e do Dire
tor da Colonia Indígena de Sao Pedro de 
Alcantara; quadro resumido do movimen
to da poplila9ao da Província do Paraná 
(1856) com mapas paroquiais de índios, 
escravos e li vres. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23 e 74; "Notícia da Con
quista e Descobrimento dos Sert5es do 
Tibagi", Anais, vol. 76. 

Observa~oes gerais: Este conjunto nao 
incluí os documentos sobre Paraná nas 
demais cole96es arroladas oeste Guia. 
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RJ9.8. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(VIII) - Sao Paulo 
Histórico: Ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1568 a 1857. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: 1,80m textuais. Sao cerca de 1.200 
documentos. 

Conteúdo: O conjunto contém cópias do 
decreto de funda~ao do Colégio Jesuítico 
de Sao Vicente (1568) e documenta~ao do 
século XVIII com informa~oes retrospec
tivas sobre conflitos com os Tamoio e 
colonos daquela Capitania. A documen
ta9ao da Provedoria da Fazenda Real de 
Santos (1684-1774) informa sobre aldea
mentos, reparti9ao de índios, despesas 
com catequese e expedi95es armadas para 
aprisionar índios. Há, ainda, o registro de 
tributos para custear Guerras Justas 
( 1662); recondu~ao de índios para aldeias 
da coroa (1673) e transferencia de índios 
para outras regioes (1675-76); uso de 
índios nas bandeiras e registros de fugas 
(1673); patentes de administradores de 
aldeias para lutar contra os índios da 
Bahia (1671); envolvimento da Camara 
Municipal de Sao Paulo na discussao 
sobre o cativeiro dos índios (1692-93); 
conflitos entre jesuítas e colonos pelo 
controle da for9a de trabalho indígena 
(1694); transferencia de índios entre Sao 
Paulo e Rio de Janeiro (1805); documen
tos originais sobre o aldeamento e 
catequese dos Kaiapó as margens do Rio 
Paraná e nova aldeia no Tiete (1820); 
abertura de estrada no Vale do ltajaí 
(1820) e explora9ao do Rio Tibagi e da 
Serra de Apucarana; nove ofícios origi
nais do Presidente da Província sobre 
aldeamentos indígenas (1857). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
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95es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23 e 74. 

Observa~oes gerais: Este conjunto nao 
inclui a documenta9ao pertencente as 
Cole~oes Morgado de Mateus e De 
Angelis, ambas com expressivo material 
sobre Sao Paulo. 

RJ9.9. Manuscritos Relativos ao Brasil 
(IX) - Espírito Santo 
Histórico: Ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1675 a 1872. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 1,50m textuais. Sao cerca de 900 
documentos. 

Conteúdo: Entre outros, há o registro da 
entrega de 150 índios do Río de J aneiro ao 
Capitao-Mór de Espírito Santo, encarre
gado do descobrimento das esmeraldas 
(1675); documentos diversos do início do 
século XVIII relativos a suspensao do 
descobrimento das minas de ouro por 
causa das guerras; conflitos pelo controle 
da for9a de trabalho indígena e cessao 
pelos jesuítas de índios de aldeias de re
parti9ao, pedidos para o servi90 real ; pa
gamento dos índios (1703-04); documen
tos originais do século XIX sobre 
conflitos graves entre índios e moradores 
de Cachoeiro de Itapemirim (1820-25); 
representa9ao dos moradores da vila de 
Vitória ao Rei, denunciando a Camarada 
vila por má conduta em rela9ao aos 
Botocudo e propondo-se a fazer despesas 
para manuten9ao da paz com os índios 
(1822); ofício do Presidente Inácio Acioli 
enviando resumo da popula9ao livre das 
vi las do Espírito Santo ( 1827); dados 
sobre as aldeias de Sao Fidélis e da Pedra 
(1824). 
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Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
Jítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23 e 101. · 

RJ9.10. Manuscritos Relativos ao Bra
sil (X) - Pernambuco 
Histórico: Ver RJ9. l. 

Datas-limite: 1546 a 1828. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 4,50m textuais. Sao cerca de 5.000 
documentos. 

Conteúdo: Este conjunto dispoe de urna 
farta documenta~ao sobre a conquista e 
ocupa9ao portuguesa em Pernambuco, 
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Piauí, com dados demográficos, listas de 
aldeias e seus habitantes, descri96es de 
conflitos, disputa pelo controle da for~a 
de trabalho indígena, uso de índios nos 
engenhos e como soldados. No século 
XVI, destaca-se urna cópia da carta de 
Duarte Coelho ( 1546), com dados sobre a 
popula9ao local; no século XVII, cole9ao 
de documentos com numerosas pe9as ori
ginais sobre a ocupa9ao holandesa 
(abrangendo 1587 a 1654), sobre a toma
da d~ Olinda por C. Pudsey (em ingles, 
1629-40) e sobre a participa9ao dos índi
os no conflito; miss6es na Paraíba e no 
Ceará (1661); no século XVIII, cole9ao 
de 202 documentos originais referentes ao 
período do Diretório Pombalino (1759-
1828), bem como o regimento destinado a 
regular a vida dos índios nos seus lugares 
e vilas(l 759), parte de umconjuntomaior 
sobre o cativeiro indígena (1647-1759); 
no século XIX, originais sobre a tutela de 
índios da vila de Simbres (1813-16) e 
mapas de moradores brancos e índios do 
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Ceará ( 1804 ), índios Tremembé de 
Almofala (1818), de Soure e Mecejana 
(1819). Alguns documentos desteconjun
to já foram publicados. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
_l ítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
95es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula~ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9,10,15,18,23-25,28,40-42,47-49,51, 
57, 61, 69, 70, 71 e 77; Documentos 
Históricos, vols. 84-86; l l O; Documen
tos que escreveram a história do Brasil, 
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 
1985. 

RJ9.11. Manuscritos Relativos ao Bra
sil (XI) - Maranhao e Grao Pará 
Histórico: Ver RJ9.1. Sao documentos 
originais e cópias relativos as capitanías 
do Pará e Maranhao, que formavam o 
Estado do Maranhao (1621), acrescidas 
das .capitanías do Cabo Norte, Caeté, 
Cuma e Cametá, formando mais tarde o 
Estado do Maranhao e Grao-Pará (1654) 
e, posteriormente, do Grao-Pará e Mara
nhao (1751). 

Datas-limite: 1610 a 1855. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 4,50m textuais. Sao cerca de 6.000 
documentos. 

Conteúdo: Este conjunto versa sobre o 
processo de conquista e ocupa9áo da 
Amazonia, com informa96es sobre con
flitos armados entre portugueses, holan
deses, franceses e índios na primeira me
tade do século XVII, a organiza9ao 
administrativa do Estado do Maranhao e 
Grao Pará, a economía de coleta de dro
gas do sertao, a política indigenista, os 
conflitos entre missionários e colonos 
pelo controle da for9a de trabalho indíge-, 
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na e o uso desta nas mais diferentes ativi
dades, o cati veiro dos índios, as aldeias de 
repartü;ao, os descimentos, resgates e 
Guerras Justas. Destaque para várias re
la96es sobre a conquista do Maranhao e 
Pará (1613-1636); cole9ao de documen
tos relativos ao período do Regimento das 
M~ss6es ( 1686-17 55) e do Diretório Pom
balino (1758-1798); diversos documen
tos originais do século XVIII sobre explo
ra96es de diferen~es rios da Amazonia, 
com observa96es etnográficas; mapas 
gerais das aldeias e da popuJa9ao de Bar
celos (1786), Pará (1791-94), Maranhao 
(1798-99), da comarca do Pará (1816), 
do Rio Negro (1825) e da Província do 
Pará (1849-50), com registros de nasci
mentos, casamentos e óbitos; diário com 
notícias dos caminhos para Mato Grosso. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole
~6es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vo1s. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23, 26, 36, 37, 51-53, 64, 
66, 67, 70, 94, 95 e 109;-Documentosque 
escreveram a história do Brasil, Rio de 
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1985. 

Observa~oes gerais: Este conjunto nao 
abrange a documenta~ao da Cole9ao Ale
xandre Rodrigues Ferreira, embora con
tenha alguns documentos ligados a Via
gem Filosófica. 

RJ9.12. Manuscritos Relativos ao Bra
sil (XII) - Diversos 
Histórico: Ver RJ9 .1. 

Datas-limite: 1500 a 1954. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 90,00m textuais. 
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Conteúdo: Documenta9ao de interesse 
para o estudo da forma9ao da nacionali
dade, contém dados demográficos, etno
lingüísticos e etnográficos, bem como in
forma~6es sobre catequese, aldeamentos, 
política indigenista e a ocupa9ao européia 
especialmente das regi6es que constituem 
hoje os estados de Mato Grosso, Goiás e 
Minas Gerais. Reúne desde urna cópia 
autenticada da carta de Pero Vaz de Ca
minha até urna cole9ao de documentos 
republicanos. Destacam-se documentos 
originais do ciclo do ouro em Minas Ge
rais; rela9ao das povoa96es de Mato 
Grosso (1775), com descri9ao pormeno
rizada da catequese dos Kaiapó e Karajá 
e com rela9ao das tribos da regiao; relató
rios diversos sobre Mato Grosso e Goiás 
nos séculos XVIII e XIX; conflitos com 
tribos da Capitanía de Goiás e situa9ao 
dos aldeamentos reais; documento con
tendo diretrizes e método de conquista das 
"na96es selvagens" ( 1781) e registro da 
"pacifica9ao" dos Karajá (1775), Acroá e 
Xacriabá ( 1778) com o aldeamento de 
8.000 índios; processo de mesti<;agem dos 
Bororo; redu9ao de 3.000 Xavante; origi
nais das repostas de 120 camaras munici
pais ao questionário do Dicionário Geo
gráfico do Brasil (1882). 

Instrumentos de pesquisa: Fíchário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 
9, 10, 15, 18, 23 e 109; Documentos 
Históricos, diversos volumes; Documen
tos que escreveram a história do Brasil, 
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 
1985. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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RJ9.13. Arquivo da Secretaria de Esta
do dos Negócios do Império 

Histórico: A Secretaria de Estado dos 
Negócios do Brasil, criada em 1788, deu 
origem a Secretaria de Estado dos Negó
cios do Império, estabelecida coma Inde
pendencia. Existía, em seus arquivos, 
documentos de família e de servi9os pres
tados ao estado por um de seus membros, 
com atestados, fés-de-ofício, diplomas, 
patentes, justifica95es de filia9ao, certi
does de casamento e outros documentos 
de naturezadiversa. RecolhidaaBibliote
ca Nacional, gerou polemica, pois esta 
documenta9ao também foi reivindicada 
pelo Arquivo Nacional, que seria o depo
sitário legal do acervo. Conhecido como 
"Documentos Biográficos", este acervo 
constituí o maior conjunto da Se9ao de 
Manuscritos, com cerca de 100.000 do
cumentos. Foi organizado e pesquisado 
por Joaquim Norberto de Souza e Silva 
em 1859. Atualmente o conjunto encen
tra-se em processo de informatiza9ao. 

Datas-limite: 1759 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za-;ao: temática, onomástica. Dimen
soes: 102,20m textuais. 

Conteúdo: O conjunto contém abundante 
documenta9ao sobre aldeamentos, cate
quese, terras e conflitos em todas as regi-
5es do Brasil na segunda metade do século 
XVIII e ao longo do XIX. Destacam-se 
relatórios de despesas comos Sacrameca, 
Cricati e Caraú no Rio Grajaú (MA); 
aldeamento de Botocudo do Río Jequiti
nhonha; novos aldeamentos em Minas 
Gerais e no Vale do Rio Doce (ES); 
transferencia de índios da aldeia de S. F. 
Xavier de Itaguaí, Resende e Ilha de 
ltacuru9á (RJ); administracrao da aldeia 
dos Corcado de Nossa Senhora da Glória 
de Valen9a e dos Puri (RJ); relatos sobre 
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índios da Província do Rio Grande do Sul · 
' 

exposicrao sobre aldeias dos Kaiapó pró-
ximo ao Rio Tiete (SP); plano para 
catequese e civilizacrao (1846); acrao 
missionária junto aos Munduruku, aos 
índios da comarca de Cametá (PA), aos 
Bororo do alto Río Paraguai, aos índios 
da Serradas Frecheiras (RJ), aos da vila 
de Sao Mateus (ES) e aos Pataxó (BA); 
conflitos com Botocudo (1823); pedidos 
de medi9ao e demarca9ao de terras, con
cessao e invasao de áreas indígenas em 
várias regi5es, tais como Atalaia (AL), N. 
S. do Socorro (SE), Pedra Branca e Sao 
Joao d'EI Reí; restituicrad de terras aos 
índios de Monte-Mor o Velho (CE) em 
1831; ataque contra os índios da missao 
Aricobé (1823). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário in
terno dos "Documentos Biográficos"; 
Waldir da Cunha, "Guia das Colecroes de 
Manuscritos da Biblioteca Nacional" 
(apostila para circulacrao interna); Anais 
da Biblioteca Nacional, vols. 4, 5, 9, 10, 
15, 18, 19, 23 e 106; RIHGB, vol. 22. 

RJ9.14. Correspondencia A vulsa 

Histórico: Trata-se de urna cole9ao com
posta ao longo dos anos pelas diferentes 
diretorias da Biblioteca, através de com
pra ou doa9ao. Reúne pe9as isoladas inte
gradas a Se9ao de Manuscritos em mo
mentos diferentes. Contém cartas 
originais e autógrafos de políticos e de 
estudiosos do Brasil, riacionais e estran
geiros, como von Martius, C. F. Hartt, 
Teixeira de Melo, Barao de Studart, 
V arnhagen, Domingos A. Rayol, Macedo 
Soares, Batista Caetano, Francisco José 
Fialho, Freí Francisco de Sao Luís, 
Carlos Burlamaqui, Joaquim Murtinho, 
Haddock Lobo e outros. 
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Datas-limite: 1842 a 1992. Tratamento RJ9.15. Iconografia 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, onomástica. Dimeil
soes: 4,00m textuais. 

Conteúdo: De interesse para o tema, o 
conjunto contém inforri1a95es sobre expe
di96es científicas realizadas no século 
XIX, bem como dados etnográficos e 
etnolingüísticos. Destacam-se a corres
pondencia de von Martius com Francisco 
José Fialho (1867), com aprecia9óes crí
ticas do primeiro, redigidas em Munique, 
sobre a Etnografia da Gentilidade da 
América e do segundo acerca da obra 
etnográfica sobre os índios do Brasil; 
diversas cartas com comentários sobre 
etimologias de palavras indíge~as, como 
a de Pedro1Paulino da Fon seca ( 1873) e de 
Antonio José Macedo Soares ( 1880), com 
dados adicionais deste último sobre o 
xamanismo e fórmulas de rezas indíge-

, nas; carta de Vamhagen com referencias 
a pesquisas em mapas e manuscritos de 
países sul-americanos (1872) e de José 
Carlos Rodrigues a C. F. Hartt com tradu-
9ao de notícias sobre índios brasileiros 
(1874); vários autógrafos relacionados a 
história regional do Pará e do Ceará, 
incluindo urna carta a Frei Francisco de 
Sao Luís (1842) sobre o "Diário da Via
gem do Pará", a Domingos Antonio Rayol 
(1878) sobre a regiao amazonica e ao 
Barao de Studart (1894) a respeito de 
assuntos históricos do Ceará. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário in
terno, Gavetas 58-60; Waldir da Cunha, 
"Guia das Cole96es de Manuscritos da 
Biblioteca Nacional" (apostila para cir
cula9ao interna); Anais da Biblioteca 
Nacional, vols. 4, 5, 9, 10, 15, 18, 19, 23 
e 109. 

Histórico: A Divisao de Iconografía da 
Biblioteca Nacional possui o maiore mais 
importante acervo iconográfico já reuni
do por urna institui9ao pública brasileira. 
Com um número expressivo de exempla-

, . . , 
res un1cos e ong1na1s, o acervo provem 
das diferentes cole96es da Biblioteca, des
tacando-se o acervo da Real Biblioteca 
trazida ao Brasil em 1808 e a Cole9ao 
Theresa Christina Maria, da biblioteca 
particular do Imperador, <loada a Biblio
teca Nacional por D. Pedro 11em1891. O 
conjunto reúne estampas raras, desenhos 
a lápis e guache, aquarelas, gravuras, 
litografías, xilografías, retratos, fotogra
fías e outros documentos iconográficos 
dos séculos XVI ao XX, de artistas e 
viajantes como Dürer, De Bry, Rugendas, 
Debret, Ender, Spix, Martius, Ribey
rolles, Elliott, Keller-Leuzinger, Fleuiss, 
Schultz, Pustkow, Vedani, Gerbe, 
Goeldi, Ehrenreich, Volpi, Krajcberg, 
Niemeyer e outros. 

Datas-limite: 1561 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: onomástica, por ordem alfabética. 
Dimensoes: 35.000 estampas, 2.000 de
senhos, 11.000 retratos, 40.000 fotogra
fías, 35.000 impressos e 7.500 documen
tos iconográficos diversos. 

Conteúdo: Contém imagens que docu
mentam a variedade étnica, usos, costu
mes e institui96es indígenas, com infor
ma~oes sobre aldeias, habita9óes, 
utensílios domésticos, canoas, ceramica, 
urnas funerárias, indumentária, másca
ras, dan9as, ornatos, arte plumária, obje
tos de fabrica9ao indígena em fibra e 
palha, armas, instrumentos musicais, 
equipamentos de trabalho, cenas de ca9a, 
pesca, agricultura, produ9ao de farinha 
em suas diversas etapas, rela96es índios- ' 
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. 
missionários, além de resultados etnográ-
ficos e arqueológicos de expedi96es cien
tíficas. Destacam-se as ilustra96es de T. 
de Bry (1599); aquarelas da viagem filo
sófica de A. R. Ferreira; desenhos de 
índios Botocudo de Rugendas; aquarelas 
de Franz Keller-Leuzinger (1869); 25 fo
tos de W. Gerbe dos Botocudo do Rio 
Doce (1909); fotos de J. Soares dos 
Bororo do Rio Verde (1894); litografía 
anónima dos Camacan; imagens e gravu
ras dos Karajá, dos Kaiowá do Rio dos 
Veados (PR) e dos Coroado do Paraná; 14 
fotos montadas de Camilo Vedani (Co
missao Madeira-Mamoré); 74 fotos de P. 
Ehrenreich de Mato Grosso e Goiás; dese
nho dos Guató, da expedi9ao Langsdorff; 
fotos de Araucanos do Chile (1860). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Anais da Biblioteca 
Nacional, vols. 1-3, 8, 9, 11, 16, 18, 28, 
92, 96 e 99; Amazonia redescoberta no 
século XVIII, Rio de Janeiro, Biblioteca 
Nacional, 1992. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Observa~oes gerais: Só é permitida a 
reprodu~ao para fins de pesquisa através 
de microfilme e f otografia. O acervo foto
gráfico está submetido, desde 1986, a um 
processo de preserva9ao e conserva9ao 
como projeto PROFOTO. 

RJ9.16. Cartogratia 

Histórico: A Divisao de Iconografía da 
Biblioteca Nacional possui urna mapo
teca que reúne rica cole9ao de mapas, 
cartas, planos, plantas e perspectivas ge
ográficas, provenientes na sua maior par
te da Real Biblioteca da Ajuda e das 
Cole96es Pedro de Angelis e Manuel 
Ferreira Lagos, compradas pelo governo 
imperial e enriquecidas com as cole9oes 
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de Diogo Barbosa Machado e coma cole-
9ao de mapas pertencentes ao trabalho 
Frontieres entre le Brésil et la Guyanne 
Fran9aise, do Barao do Rio Branco. Or
ganizada a partir de · 1873 na Se9ao de 
Manuscritos, o acervo abriga mapas ma
nuscritos em pergaminho, aquarelados, 
iluminados ou raros impressos, de autoria 
de renomados cartógrafos como Joao 
Teixeira Albernaz, Jodocus Hondius, 
Wilhem Janszoon Blaeu e outros. 

Datas-limite: 1486 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: Enumerada a partir de critérios 
geográficos. Dimens~es: 25.500 mapas, 
500 plantas, 2.500 atlas. 

Conteúdo: Contém cartas geográficas, 
hidrográficas e topográficas do Brasil e 
da América do Sul do século XVI ao XX, 
com farta informa9ao sobre áreas ocupa
das por povos indígenas, localiza9ao de 
aldeias, fortes e missoes. Destaca-se a 
cole9ao de prospectos das aldeias e luga
res mais notáveis do Pará e Maranhao, 
com plantas das aldeias de Guaricuru e 
Arucará, administradas pelos jesuítas; 
das aldeias de Caviana, Arapijo e 
Maduru, dos Capuchinhos da Piedade, e 
das aldeias de Jaú, Aracari, Camará, 
Mariuá e Dari, administradas pelos 
carmelitas; inúmeras cartas geográficas 
que serviram de base para a _demarca9ao 
de limites com a Espanha (Tratado de 
Madri), como o mapa dos confins do 
Brasil (1749), urna das seis cópias origi
nais assinadas pelos ministros plenipo
tenciários de Portugal e Espanha; mapas 
abrangendo as bacias dos rios Paraguai, 
Paraná e Amazonas; mapas etnográficos 
de várias regioes do Brasil, do século 
XVIII aos dias de hoje. 

Instrumentos de pesquisa: Anais da Bi
blioteca Nacional, vols. 1, 9 e 11; Mapas 
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antigos, séculos XVI-XVIII (Catálogo 
impresso), Rio de Janeiro, Biblioteca 
Nacional, 1978; Jaime Cortesao, Histó
ria do Brasil nos Velhos Mapas; 
Portugaliae monumenta cartographica, 
Lisboa, 1960; Isa Adonias, Mapas e pla
nos manuscritos relativos ao Brasil Co
lonial, Rio de Janeiro, 1960. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ9.17. Cole~ao Alexandre Rodrigues 
Ferreira 

Histórico: Alexandre Rodrigues Ferreira 
nas ce u em Salvador em 17 56 e f alece u em 
Lisboa em 1815. Doutorou-se em Filoso
fia e Ciencias Naturais pela Universidade 
de Coimbra, na época sob os efeitos das 
reformas iluministas de Pombal. Entre 
1783 e 1792, percorreu mais de 39 .000 
quilometros em sua "Viagem filosófica", 
que visa va realizar um exaustivo levanta
mento dos tres reinos da natureza na re
giao amazonica. A expedi<;ao do natura
lista produziu urna f arta documenta<;ao 
escrita e iconográfica, além de inúmeras 
pe9as de cultura material, animais 
empalhados, espécimens de plantas e mi
neráis, todos enviados para Lisboa, onde, 
apesar de muitas perdas, urna parte da 
cole<;ao ainda existe na Academia de Ci
encias. A extensa documenta9ao manus
crita, contudo, acha-se· espalhada por di
versos arquivos e museus brasileiros. 

Datas-limite: 1744 a 1878. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental, cro
nológica, temática. Dimensoes: sao 153 
documentos de tamanhos variados, além 
de 880 estampas. 
Conteúdo: Trata-se, com certeza, de um 
dos conjuntos documentais mais ricos em 
informa9oes sobre os povos indígenas da 
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Amazonia, enriquecido pelo abundante 
material iconográfico produzido pelos 
desenhistas J. J. Codina e J. J. Freire. 
Contém descri<;oes detalhadas de di versos 
ríos da Amazonia, muitas delas inéditas; 
"Diário do Rio Branco" e "Tratado histó-

. rico do Rio Branco'', mss. inéditos com 
muitas informa9oes sobre os índios da
quela regiao; "Desenhos de Gentíos, Ani
mais Quadrúpedes etc.", com índios de 
diversas etnias, habita9oes indígenas, ar
mas, utensílios domésticos, instrumentos 
musicais, cenas de pesca de tartarugas e 
produ<;ao de manteiga de tartaruga; trata
do sobre doen<;as endemicas da Capitanía 
de Mato Grosso; mapas de popula<;ao das 
vilas das capitanías do Pará e Río Negro; 
várias memórias inéditas sobre índios 
Jurupixuna, Warekena, Cambeba, Mauá, 
Caripuna, Mura, Guaicuru, índios "espa
nhóis" e outros; memórias inéditas sobre 
máscaras e "bailes" indígenas, sobre ce
rámicas feítas pelas índias de Monte Ale
gre, sobre a constru9ao de canoas, sobre 
instrumentos usados para tomar paricá; 
"Prospectos de cidades, vilas, povoa9oes 
etc.", incluindo-se plantas e prospectos de 
aldeias e habitac;5es indígenas; documen
tos de terceiros sobre os índios no Real 
Servic;o do Pará. 

Instrumentos de pesquisa: Anais da Bi
blioteca Nacional, 3 e 72; Amazonia 
redescoberta no século XVIII, Rio de 
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1992 (catá
logo dos manuscritos da Cole9ao, com 20 
estampas); A. R. Ferreira, Viagemfilosó
fica pela Capitanía de Sao José do Río 
Negro, Belém Museu Goeldi (edi<;ao 
facsimilar da RIHGB vols. 48-50); A. R. 
Ferreira, Viagemfilosófica pelas Capita
nías do Grao-Pará, Rio Negro, Mato 
Grosso e Cuiabá, Sao Paulo e Rio de 
J aneiro, Conselho Federal da Cultura, 
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1971-74 (2 volumes com 300estampas e 
2 volumes de memórias escritas); Thekla 
Hartmann, A contribuicao da iconogra
fia para o conhecimento de índios brasi
leiros no séculq XIX, Sao Paulo, Museu 
Paulista, 1975 (com duas memórias). 
RIHG da Bahia 60; RIHGB vols. 3, 36, 
48-50; Revista Nacional de Educarao, 8-
9. 
Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

Observa~oes gerais: Os desenhos e 
aquarelas da Cole~ao encontram-se na 
Se9ao de Iconografía (ver RJ9.15.). 

RJ9.18. Cole~ao Andrade Leite 

Histórico: Nao existem informa~oes dis
poníveis sobre a biografía do coleciona
dor Comendador Joao Ferreira de 
Andrade Leite. A Cole~ao foi comprada 
pela Biblioteca Nacional em 1906, acres
cida de mais 14 documentos doados pos
teriormente. 

Datas-limite: 1801 a 1899. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: Sao 1.583 pe~as em 
5 gavetas e 3 cofres. 

Conteúdo: Contém correspondencia de 
terceiros relativa a viagens e expediyoes 
científicas durante o século XIX, além de 
informayoes sobre o indianismo na litera
tura oitocentista. Destacam-se a carta do 
botanico frances Auguste de Saint
Hilaire, de 1847, ao Ministro José A. 
Ribeiro, comentando suas viagens ao 
Brasil realizadas no período de 1816 a 
1822; carta de Montalembert a Ferdinand 
Denis (1839) e de S. Lamonosok a desti
natário ignorado ( 1840) comentando sua 
viagem ao norte do Brasil; corresponden
cia do Barao de Araguaia com o Barao de 
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Santo Angel o relativa a crítica de Alencar 
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sobre a Confederara.o dos Tamoio; carta 
do Visconde de Maracaju a Andrade Leite 
sobre a coleta de objetos indígenas ero 
Corumbá (1877). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Waldir da Cunha, 
"Guia das Cole96es de Manuscritos da 
Biblioteca Nacional" (apostila para cir
cula~ao interna); Listagem com índice 
dos·2 álbuns de autógrafos. 

RJ9.19. Cole~ao Artur Ramos 

Histórico: Artur Ramos de Araújo Perei
ra ( 1903-1949) nasceu em Pilar AL e 
morrem em Paris, quando chefiava o De
partamento de Ciencias Sociais da 
UNESCO. Antropólogo e sociólogo, for
mou-se pela Faculdade de Medicina da 
Babia (1926), exercendo a profissao 
como alienista e legista. Realizou diver
sas pesquisas sobre religioes e folclore 
afro-brasileiro e fundou a Sociedade Bra
sileira de Antropología e Etnología 
(1941). A cole~ao, abrangendo impres
sos, manuscritos e fotografías sobre 
etnografía, antropologia, folclore, psico
logía, psiquiatría, medicina legal, socio
logía e educayao, f oi comprada pela B ibli
oteca Nacional em 1956. 

Datas-limite: 1740 a 1955. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 7 ,20m 
textuais. Sao cerca de 5.000 pe9as em 54-
gavetas. 

Conteúdo: A correspondencia do titular 
com estudiosos nacionais .e estrangeiros 
contém rico material, reunindo informa
~oes etnográficas e etnolingüísticas; da
dos sobre a catequese e "pacifica~ao" de 
alguns grupos indígenas nos séculos XIX 
e XX; descriyao do trabalho missionário e 
da atua9ao do SPI; discussao sobre a 
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incorpora~ao dos índios a sociedade naci
onal· notícias sobre a criac;ao de inspeto-' . 
rias, expedi~oes a grupos isolados, v1a-
gens científicas e trabalh~ de camp~; 
relatos sobre visitas de índ1os ao Presi
dente Vargas; informes sobre a luta pela 
terra. Dentre os correspondentes figuram 
H. Baldus, A. Rodrigues, irmaos Villas
Boas, C. Albisetti, L. Bettiol, J. Comas, 
F. Nattier, M. Gamio e outros, com infor
ma96es sobre Bororo Oriental, Kiriri, 
Munduruku, Kalapalo do Rio Kuluene, 
Kaingang do 1 vaí, índios do Río Grande 
do Sul e Mato Grosso, além de dados 
sobre línguas Tupi e Guaraní. Há recortes 
de artigos de jornal sobre os Jívaro do Rio 
Marañen (Equador), sobre as civilizac;oes 
maia, asteca e inca, bem como sobre 
índios da Venezuela, América do Norte, 
Guiana Inglesa, Suriname e América 
Central. 
Instrumentos de pesquisa: Waldir da 
Cunha, "Guia das Co le96es de Manuscri
tos daBibliotecaNacional" (apostila para 
circula9ao interna); Catálogo (em elabo
ra9ao) . 

RJ9.20. Cole~ao Augusto de Lima 
Histórico: Antonio Augusto de Lima 
Júnior (1889-1970) nasceu em Leo
poldina MG. Romancista e .historiado~, 
escreveu A Capitania de Minas Gerazs 
(1940), História dos diamantes nas Mi
nas Gerais (1945), As prime iras vilas do 
ouro (1962) e outras obras. Adquiriu da 
Casa de Lavradio, em Portugal, docu
mentos manuscritos pertencentes ao Ar
quivo Joanino de D. Joao VI. A Cole9ao, 
que reúne documentos referente a Revolu-
9ao Pernambucana de 1817, a organiz~-
9ao dos servi9os públicos no Rio de J ane1-
ro durante o Brasil-Reino, a aboli9ao do 
tráfico e a revolta dos Males na Babia 
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( 1835), foi comprada em 1946 por Cr$ 
80.000,00. 
Datas-limite: 1764 a 1838. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, topográfica. Dimen
soes: Sao 768 pec;as em 5 gavetas. 

Conteúdo: A maioria dos documentos da 
cole~ao trata da Revolu9ao Pemam
bucanade 1817, com informa96es sobre a 
devassa para apurar e identificar os par
ticipantes do levante, sem men9ao explí
cita aos índios. De interesse direto para o 

· tema, existem dois ofícios ~a Junta de 
Conquista e Civiliza~ao dos Indios e Na
vegac;ao do Rio Doce, dirigidos ao Conde 
de Linhares (D. Rodrigo de Souza Cou
tinho ), referindo-se a inspe~ao das seis 
divisoes empregadas na guerra contra os 
Botocudo, enviadas de Vi la Rica, em ja
neiro de 1811. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo to
pográfico; Fichário analítico; Waldir d.a 
Cunha, "Guia das Cole9oes de Manuscn
tos da Biblioteca Nacional" (apostila para 
circula~ao interna). 

RJ9.21. Cole~ao Capistrano de Abren 
Histórico: J oao Capistrano Honório de 
Abren ( 1853-1927) nasceu em Maran
guape CE e morreu no R~o ?e Janeir~. 
Estudou na Academia de D1re1to de Rec1-
fe, fixando-se no Río de Janeiro a partir de 
1875. Jornalistae professor, trabalhou na 
Biblioteca Nacional (1879-1883) e lecio
nou corografia e história do Brasil no 
Colégio Pedro 11 de 1883 a 1899. A partir 
de 1900 passou a dedicar-se integralmen
te aos estudos históricos, completando 
seus Capítulos de história colonial e 
Caminhos antigos e povoamento do Bra
sil, e trabalhando nas edi9oes críticas de 
Vamhagen, Freí Vicente do Salvador, 
Cardim e outros. lnfluenciou historiado-
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res de sua gera9ao como Rodolfo Garcia, 
Calógeras, Taunay e Paulo Prado. A co
le9ao, composta da correspondencia ativa 
e passiva do titular com várias personali
dades, foi doada a Biblioteca em 1928. 

Datas-limite: 1800 a 1927. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-

. za~ao: temática. Dimens0es: 0,30m tex
tuais . S~o 450 pe9as. 

Conteúdo: A correspondencia do titular 
coro Joao Lúcio d' Azevedo, Ramos Paz, 
R. García, K. von den Steinen, H. von 
Ihering, M . Barata, O. Derby, Vieira Fa
zenda, A. Taunay, Paulo Prado e outros 
contém inf orma96es de natureza etno
lingüística e histórica, versando sobre o 
processo colonial no Brasil, a a9ao dos 
jesuítas e capuchinhos e a conquista do 
nordeste. Em grande parte já publicada, a 
correspondencia inclui ainda elementos 
sobre o processo de trabalho; a bibliogra
fía e projetos de pesquisa do titular; a 
distribui9ao de grupos tupi pelo Vale do 
Sao Francisco; os índios de língua geral 
da aldeia de Aricobé. Reúne informa96es 
referentes a estudos sobre a língua 
Bakairi, questoes de línguas indígenas 
faladas em Sao Paulo, análise comparati
va do léxico de várias línguas indígenas, 
glossário tupi, além de dados sobre a 
reimpressao da Gramática da Língua 
Geral, do padre Luís Figueira e acerca do 
livro do titular sobre os Caxinauá. Há 
referencias também aos índios de Goiás 

' 
do Xingu e a documenta9ao relativa aos 
jesuítas existente na Torre do Tombo em 
Lisboa. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico, gaveta 4; Waldir da Cunha, "Guia 
das Cole96es de Manuscritos da Bibliote
ca Nacional" (apostila para circulac;ao 
interna); José Honório Rodrigues, org., 
Correspondencia de Capistrano de 
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Abreu, 3 vols., Río de Janeiro, Biblioteca 
· Nacional, 1954. 

RJ9.22. Cole~ao De Angelis 
Histórico: Pedro de ~ngelis ( 1784-1859) 
nasceu em Nápoles e faleceu em Buenos 
Aires. Militar, professor de história e 
geografia, diplomata e polígrafo, foi con
vidado em meados da década de 1820 pelo 
Presidente Rivadavia para servir o gover
no argentino. De Angelis destacou-se na 
edi9ao e comentário de documentos histó
ricos, os quais colecionou coro paciencia 
e paixao ao longo de sua permanencia na 
capital portenha. Exilado coro a queda de 
Rosas em 1852, passou a negociar sua 
extensa "Cole9ao de obras impressas e 
manuscritas que tratam principalmente 
do Rio da Prata", a maior parte da qual foi 
comprada pela Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro pelo valor de 8.000 pesos 
fortes . 

Datas-limite: séculos XVI a XIX. Trata
mento técnico: organizado totalmente. 
Organiza~ao: cronológica. Dimensoes: 
sao cerca de 1.300 documentos manuscri
tos, incluindo mapas, além de 2 .785 obras 
1mpressas. 

Conteúdo: Um dos conjuntos mais ricos 
para o estudo da história indígena da 
América do Sul, a Colec;ao De Angelis 

, . . . ,, . " . 
reune ongina1s e copias autenticas de 
relatos, correspondencia e processos de 
vários tipos que documentam a conturba
da história das áreas de fronteira entre a · 
América Portuguesa e Espanhola, da se
gunda metade do século XVI até o final do 
período colonial. Parte significativa da 
Cole9ao é composta de documentos pro
duzidos pelos jesuítas espanhóis, deta
lhando a constituí\:ªº e desenvolvimento 
das reduc;oes, envolvendo sobretudo índi
os Guaraní, Gualacho, Guañana e Ita ti ns, 
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entre outros. Há informa96es importantes 
sobre as estruturas de trabalho indígena 
nas colonias espanhola e portuguesa, coro 
listas de índios de encomienda e descri-
96es dos índios escravizados pelos 
Paulistas. Destacam-se, igualmente, as 
inúmeras referencias e descri96es dos 
grupos que se valeram da e.xistencia de 
urna fronteira em suas estratégias de re
sistencia, tais como os Guaikuru e os 
Paiaguá. A Cole9ao também lan9a luz 
sobre o impacto do processo de demarca-
9ao da fronteira sobre grupos nativos do 
Uruguai ao Madeira, com muitas infor
ma96es sobre a Guerra Guaranítica de 
1754-56. Embora urna parte considerável 
da Cole~ao tenha sido publicado pela 
Biblioteca Nacional, permanece muito 
material inédito para futuras pesquisas. 

Instrumentos de pesquisa: Pedro de 
Angelis, Colección de obras impresas y 
manuscritas que tratan principalmente 
del Río de la Plata, Buenos Aires, 1853; 
Jaime Cortesao e Hélio Vianna, orgs., 
Manuscritos da Cole~ao de Angelis, 7 
vols., Rio de Janeiro, Biblioteca Nacio
nal, 1951-70; Regina M.F. Gadelha, As 
Missoes do Itatim, Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1980. 

Observa~oes : Além dos manuscritos 
cuja descri9ao sumária se encontra aci
ma, a Cole9ao também incluí um número 
considerá vel de impressos raros, com des
taque para os relatos de viajantes 
enfocando a regiao platina. U ma outra 
parte nao chegou a fazerparte do conjunto 
adquirido pela Biblioteca Nacional: trata
se de obras impressas e manuscritas refe
rentes a línguas indígenas - com diversos 
documentos escritos em Iínguas diversas 
-, incluindo o guaraní e a "Iíngua do 
Brasil". A documenta~ao cartográfica 
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encontra-se na Se9ao de Cartografia (ver 
RJ9.16). 

RJ9.23. Cole~ao Euclides da Cunha 

Histórico: Euclides Rodrigues da Cunha 
( 1866-1909) nasceu em Cantagalo RJ. 
Engenheiro militar formado pela Escola 
Militar, foi desligado do Exército em 
1888 por indisciplina e atividades repu
blicanas, sendo reintegrado no ano se
guinte por iniciativa de Rondon. Corres
pondente do jornal O Estado de Sao 
Paulo, cobriu a repressao militar de Ca
nudos ( 1897), experiencia que resultou na 
obraclássica OsSertoes (1902). Chefiou, 
nos anos iniciais do século, a Comissao 
Brasileira de Limites como Peru, viajan
do para a regiao do Alto Purus, publican
do Peru versus Bolívia, A Margem da 
História, Contrastes e confrontos e urna 
série de artigos sobre a geografia e povo
amento dos rios Pu rus e J uruá, recuperan
do informa~oes sobre grupos indígenas 
como os Purupuru, Paumari, Ipurina, 
Mura, Jamamadi, Kanamari e outros. A 
Cole9ao foi comprada pela Biblioteca 
Nacional em 1974. 

Datas-limite: 1890 a 1908. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: onomástica. Dimens0es: 0,65m 
textuais. 

Conteúdo: Contém anota96es, or~amen
tos, cartas e pareceres assinados pelo 
titular no desempenho de suas fun\:5es, 
formando um códice encademado de 500 
folhas, com 208 documentos originais; 
cademo de apontamentos de 34 folhas, 
pertencente ao titular, sem data; caderno 
contendo dados sobre o pagamento da 
obra Peru versus Bolívia e do prefácio 
que Euclides escreveu ao livro de Alberto 
Rangel, lnferno verde e vários papéis e 
rascunhos sobre diferentes temas. Reúne 
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ainda a correspondencia mantida com 
A~uísio de Azevedo, Coelho Neto e 
Monteiro Lobato, retratando aspectos da 
literatura no início do século. A Cole9ao 
contém informa96es fragmentadas refe
rentes a temática indígena, sobretudo nos 
ensaios amazónicos, como "O Rio Purus 
e outros estudos", publicados postuma
mente no livro Um paraíso perdido 
(1976). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana-,. 
lítico, gav~ta 13; Indice onomástico; 
W aldir da Cunha, "Guia das Cole96es de 
Manuscritos da Biblioteca Nacional" 
(apostila para circula9ao interna); Anais 
da Biblioteca Nacional, vol. 109, 

, RJ9.24. Cole~ao Farquhar 

Histórico: Percival Farquhar (1864-
1953), empresário norte-americano, nas
ceu em York, na Pensil vania e morreu em 
Nova York. Formado em engenharia me
canica, obteve concessoes para construir 
ferrovias em Cuba (1900-03) e Gua
temala ( 1903-08) e elaborou um projeto 
de indústria de carvao na Rússia (1912). 
Reformou os portas de Belém e no Rio 
Grande do Sul, formou no Río de Janeiro 
a Brazil Railway (1906), ampliou a Es
trada de Ferro Sorocabana ( 1907) e cons
truí u a Madeira-Mamoré (1906-12). Es
tabeleceu urna fazenda de gado em Sao 
Paulo (1911), fábricas de madeira no 
Paraná e Santa Catarina e urna compa
nhia de minera9ao no Vale do Río Doce 
(ES). A Cole9ao foi <loada a Biblioteca 
por Donald Farquhar, em duas etapas, a 
primeiraem 1953easegundaem 1965.A 
doa9ao foi intermediada pelo historiador 
José Honório Rodrigues e pelo jornalista 
americano Charles A. Gauld. 

Datas-limite: 1898 a 1952. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga-
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niza~o: emorganiza~aodesde 1991, por · 
séries temáticas, abrangendo ferrovias, 
siderurgia, minera9ao, partos, correspon
dencia e documentos biográficos. Dimen
soes: Sao 35 .000 documentos em 1.225 
pastas, incluindo fotos. 

Conteúdo: De interesse para o tema sao 
as fotografías de grupos indígenas do 
Vale do Rio Doce (MG e ES), especial
mente Krenak e Botocudo; 15 fotos refe
rentes a trabalhadores que participaram 
da constru9ao da Estrada de Ferro Madei
ra-Mamoré, envolvendo técnicos nacio
nais e estrangeiros e índios da regiao; e 17 
fotos de diversos grupos indígenas do 
norte da Amazonia, incluindo Macuxi, 
Wapixana, Arekuna, Kayto, Parintintin e 
outros. O conjunto reúne ainda farta cor
respondencia mantida pelo titular com 
empresários e geólogos, sobretudo ameri
canos, en vol vendo assuntos ligados a ex
plora9ao de minérios de ferro, constru9ao 
de ferrovias, partos fluviais e marítimos e 
siderurgia, de grande interesse para a 
pesquisa no plano económico mas com 
escassas referencias a índios. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo em 
fase de elabora9ao; Anais da Biblioteca 
Nacional, vol. 109; Charles A . Gauld, 
The last titan: Percival Farquhar, 
Stanford, Stanford University· Press, 
1964. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ9.25. Cole~ao Freire Alemao 

Histórico: Francisco Freire Alemao 
(1797-1874), nascido no Rio de Janeiro, 
formou-se em medicina na Escala 
Anatomica, Cirúrgica e Médica do Rio de 
Janeiro, doutorando-se na Universidade 
de Paris. Presidiu a comissao científica 
que viajou pelas províncias do norte entre 
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1859 e 1861, recolhendo cerca de 14.000 
amostras de plantas, que constituíram na 
época a maior contribui9ao ao acervo de 
Botanica do Museu Nacional. Membro de 
diversas academias científicas, escreveu 
Flora brasiliense. A cole9ao foi incorpo
rada a Biblioteca Nacional em diversas 
épocas, senda a maior parte - incluindo 
papéis da expedi9ao exploradora do Cea
rá - comprada em 1913 a viúva Maria 
" Angela Freire Alemao. A cole9ao de ma-
nuscritos sobre botanica foi doada pela 
sobrinha do titular em 194 7. 

Datas-limite: 1818 a 1874. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Sao 11 séries. Dimensoes: 880 
pe9as doyumentais, além de 42 desenhos 
que nao constam do catálogo. 

Conteúdo: A cole9ao contém informa-
96es etnográficas, etnolingüísticas, etno
botanicas e demográficas, algumas delas 
produtos da coleta da tradi9ao oral em 
meados do século XIX, abrangendo des
cri9ao de costumes, religiao, medicina 
popular, propriedade de plantas nativas e 
léxico de grupos indígenas do Ceará. Há 
ainda o "Relatório dos costumes e algu
mas seitas mais notáveis dos índios de 
Vila Vi9osa" (1860), por A.M. daAssun-
9ao; notas sobre o povoamento de Vila 
Vi9osa, com planta da localidade e receita 
para o preparo do cauim; informa96es 
sobre agrupamentos indígenas de Vila 
Vi9osa; inf ormac;oes prestadas por J oao 
F. de Lima sobre remanescentes indígenas 
do Ceará e seus costumes; vários docu
mentos sobre o povoamento de Baturité; 
notas extraídas do primeiro livro de batis
mos em lbiapaba dos jesuítas; descri9ao 
botanica e médica de alguns vegetais do 
Brasil, úteis na medicina indígena, ofere
cida a Real Academia de Ciencias de 
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Lisboa por Vicente Gomes da Silva; notas 
sobre etimología indígena e medicina po
pular (1844); discussao de etimologías 
indígenas (1851); correspondencia com 
Von Martius. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Waldir da Cunha, "Guia das Cole-
96es de Manuscritos da Biblioteca Naci
onal" (apostila para circula9ao interna); 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. 81. 

RJ9.26. Cole-;ao Jaguaribe 
Histórico: Domingos José Nogueira 
Jaguaribe Filho (1848-1919) nasceu no 
Ceará, filho do Visconde de Jaguaribe. 
Médico, escritor e político, formou-se 
pela Faculdade de Medicina do Río de 
J aneiro. Poi deputado pelo Ceará na últi
ma legislatura do lmpério e pela Provín
cia de Sao Paulo em diversas ocasioes. 
Sócio do IHGB e da Sociedade Auxi
liadora da Indústria Nacional, escreveu 
várias obras sobre medicina, botanica, 
geografía e assuntos correlatos. A Cole-
9ao foi <loada a Biblioteca Nacional pelo 
titular em 1919. 

Datas-limite: 1809 a 1919. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimens0es: Cerca de 1600 pe9as 
documentais. 

Conteúdo: Contém documenta9ao de 
natureza predominantemente epistolar, 
cuja temática principal é a história políti
ca e social do Brasil, com cartas de 
Capistrano de Abreu, Quintino Bocaiúva, 

; 

Sílvio Romero e outros. E interessante 
para o estudo da escravidao negra, porém 
reúne escassas informa96es acerca da his
tória indígena, entre eJas a carta autógrafa 
de Ermelino A. de Leao, datada de 1910, 
de Antonina PR, discutindo alguns con
ceitos desenvolvidos no trabalho Subsídi-
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os para o estudo dos Kaingangues, e 
outras breves men~oes dispersas na cor
respondencia. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Anais da Biblioteca Nacional, vol. 
109. 

RJ9.27. Cole~ao José Carlos Rodri
gues ( ex-Cole~ao Ottoni) 

Histórico: José Carlos Rodrigues ( 1844-
1923) nasceu em Cantagalo RJ. Formado 
na Faculdade de Direito de Sao Paulo em 
1864, destacou-se como jomalista, fun
dando a Revista Jurídica em 1862. Mu
dou-se para os Estados Unidos em 1868, 
publicando em Nova York dois periódi
cos em portugues: Novo Mundo (1870- · 
79) e Revista Industrial (1878-79). A 
Cole~ao, organizada pelo jornalista e 
bibliógrafo, foi comprada pelo empresá
rio Júlio Benedito Ottoni, que a doou a 
Biblioteca Nacional em 1911. Constituiu 
o núcleo documental que deu origem a 
"Biblioteca Brasiliense". Alguns de seus 
documentos foram reproduzidos no Catá
logo anotado dos livros sobre o Brasil. 

Datas-limite: 1790 a 1909. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensóes: Sao cerca de 6.000 
pe~as documentais. 

Conteúdo: Contém documentos re
ferentes ªº funcionamento e as publica
~5es do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, as expedi~5es científicas, as 
viagens de explora~ao e ocupa~ao do inte
rior e as diversas memórias sobre os indí
genas do Brasil elaboradas no século 
XIX, com informa96es etnográficas e ar
queológicas, registro da legisla~ao relati
va a índios e elementos para a questao de 
fronteiras. Na Série Correspondencia de 
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Terceiros, há cartas de von Martius, Gon-
9al ves de Magalhaes e outros ao Conego 
J oaquim Caetano Feman des Pinheiro e 
diversas cartas ao Conego Januário da 
Cunha Barbosa, tratando, entre outros 
temas, da remessa de cole~ao de cartas 
etnográficas, de dados históricos e docu
mentos do Mato Grosso, de objetos arque
ológicos do Vale Amazonico, de relatóri
os e estudos sobre os índios. Na Série 
IHGB e Documentos, há correspondencia 
abordando legisla~ao sobre índios, costu
mes e cren~as dos Guaraní, condi~5es de 
vida dos Guajajara, estudo sobre os 
Coroá por ocasiao da visita de cinco índi
os ao Imperador no Rio de Janeiro como 
objetivo de solicitarem mantimentos e 
várias cartas de Inácio Acioli ao Conego 
Barbosa sobre a viagem científica ao inte
rior da Bahía (1842). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana-, 
lítico; Indice alfabético e temático; Anais 
da Biblioteca Nacional, vols. 90 e 109. 

RJ9.28. Cole~ao Lagomaggiore 

Histórico: Nao existem dados disponí
veis mais detalhados sobre a f orma9ao 
desta cole9ao, que foi comprada ao editor 
Francisco Lagomaggiore em 1950 pelo 
valor de Cr$ 12.000. A Cole9ao reúne um 
conjunto de manuscritos do século XIX 
representado por autógrafos de america
nos notáveis nas ciencias, letras, artes e 
política, entre os quais se destacam alguns 
brasileiros, como Rui Barbosa, com con
sidera~5es sobre a questao religiosa, além 
de páginas Iiterárias de diversas persona
lidades do Império. 

Datas-limite: 1846 a 1 87 8. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, onomástica. Dimen
soes: Sao 118 pe~as documentais. 



R.Jo DE J ANEIRO 

Conteúdo: Relacionado ao tema existem 
basicamente quatro documentos autógra
fos: "Os índios do Amazonas", do Almi
rante Antonio Luís von Hoonholtz, Barao 
de Tefé ( 1877); "Reflex6es sobre a sorte 
dos naturais", por Henrique Beaurepaire
Rohan (1876); Considera96es do Barao 
de Ramiz Galvao sobre o futuro dos ser
toes da América (1876); e "Caráter dos 
brasileiros e fisionomía do Brasil", de 
Alexandre José de Melo Morais (1876). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; El autógrafo americano. Colec
ción de fac-similes, Buenos Aires, 1876; 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. 109. 

RJ9.29. Cole~ao Martins 

Histórico: Esta cole9ao foi adquirida do 
espólio de Francisco Antonio Martins 
pelo Conde de Figueiredo, que a doou a , 
Biblioteca Nacional em 1890. E interes-
sante pela natureza da documenta9ao que 
se refere ao governo colonial, especial
mente no século XVIII. Compreende nu
merosos códices, dentre os quais cabe 
referencia aos estudos e desenhos de 
J acques Funck sobre fortalezas e obras 
públicas do Rio de Janeiro, defesa de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 
trabalhos de história natural. 

Datas-limite: 1680 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: temática, onomástica, topográ
fica. Dimensoes: Sao 3.000 pec;as docu
mentais em dez gavetas e numerosos 
códices, ainda nao quantificados. 

Conteúdo: Contém farta documentas;ao 
relativa a questao de limites entre 
Es pan ha e Portugal nas bacias do Amazo
nas e Prata na segunda metade do século 
XVIII, no período após o Tratado de 
Madri e aos acordes de navegas;ao fluvial 
e estabelecimento de fronteiras entre os 
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estados nacionais recém formados do 
Brasil, Venezuela, Colombia, Equador, 
Peru, Bolívia e Argentina, na segunda 
metade do século XIX. Reúne ainda docu
mentos sobre a ex.pulsao dos jesuítas, os 
Sete Pavos das Miss5es, a Colonia do 
Sacramento e as populas;oes indígenas; 
descris;ao dos pavos indígenas do litoral e 
do interior (1740) com visao retrospecti
va desde 1500; parecer sobre aldeamen
tos dos Guaicuru e Guaná com descric;ao 
de seus usos e religiao, por Ricardo Fran
co Almeida Serra (Coimbra MT, 1803); 
Carta Régia de D. J oao VI ao Governador 
de Minas Gerais ordenando a formas;ao de 
um carpo de pedestres para a guerra con
tra os Botocudo (1808); descris;ao feita 
pelo padre Manoel Rodrigues acerca dos 
índios do Alto Amazonas; série de oficios 
referentes a ac;ao missionária dos jesuítas 
e aos conflitos pelo controle da forc;a de 
trabalho indígena; memórias e pareceres 
diversos sobre tratados de limites e nave
gac;ao fluvial celebrados entre os países 
da Pan-Amazonia. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Catálogo topográfico; Darcy Da
masceno e Lygia F. F. Cunha, "Fontes 
primárias da história na Sec;ao de Manus
critos da B.N.", Anais do Vil Simpósio 
Nacional de História, Sao Paulo 1974; 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. J 03. 

RJ9.30. Cole~ao Morgado de Mateus 

Histórico: D. Luís Antonio de Sousa 
Botelho Mourao, 4º Margado de Mateus 
( 1722-1798), governou a Capitanía de 
Sao Paulo de 1765 a 1775, período mar
cado por profundas reformas administra
tivas no contexto pombalino. A CoJec;ao 
compreende a correspondencia ativa e 
passiva do Governador, correspondencia 
de terceiros, correspondencia de camaras 



292 

munici país, requerimentos e urna gama de 
documentos diversos, de fundamental in
teresse para o conhecimento da história de 
Sao Paulo, do Sul e do Centro-Oeste. O 
acervo foi comprado em 1960 ao único 
herdeiro da Casa de Mateus. Foi feíta 
leitura paleográfica e transcric;ao de algu
mas pee; as do con junto por W aldir da 
Cunha. 
Datas-limite: 1603 a 1775. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Total de 13.132 
originais, abrangendo 9.481 documentos 
em 38 códices, 3.612documentos avulsos 
e 23 mapas. 
Conteúdo: O conjunto possui urna consi
derável riqueza ainda inexplorada sobre a 
presenc;a indígena e mestic;a em Sao Paulo 
no século XVIII. De particular interesse 
sao as informac;oes, inclusive retrospecti
vas, sobre os aldeamentos da Capitanía de 
Sao Paulo e sua administrac;ao por leigos 
e religiosos. Há igualmente importantes 
informac;oes sobre a política expan
sionista do período e suas implicac;oes 
para várias populac;oes nativas, abran
gendo urna vasta área que alcanc;ava os 
limites da ocupac;ao espanhola da Améri
ca Meridional. Reúne ainda documentos 
diversos ~obre minerac;ao, agricultura, 
construc;ao de fortalezas, fundic;oes, ativi
dades de fiac;ao de algodao e f abricac;ao de 
canoas, povoamento do interior e funda
c;ao de vilas. Dentre os documentos mais 
extensos, destacam-se a "Notícia da con
quista e descobrimento dos sertoes do 
Tibagy", 1768-1774 (publicada nos 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. 76); 
Notícias pertencentes a comunicac;ao do 
Mato Grosso com o Estado do Maranhao 
(1748); Relatório informativo sobre a 
explorac;ao do interior nos ríos Tapajós e 
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Madeira e sobre a ac;ao dos jesuítas espa
nhóis no Grao-Pará (1748). 
Instrumentos de pesquisa: Hélio Viana, 
Sao Paulo no Arquivo de Mateus, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1969; Helo
ísa L. Bellotto, Autoridade e Conflito no 
Brasil Colonial: o Governo do Morgado 
de Mateus em Sao Paulo, Sao Paulo, Sec. 
Est. da Cultura, 1979; Waldir da Cunha, 
"O Arquivo do Morgado de Mateus", 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. 107; 
Documentos interessantes para a histó
ria e costumes de Sao Paulo, vols. 4-1 O 
(1895-1902);R/HGB,39,pt. l e64pt.1; 
Anais da Biblioteca Nacional, vol. 76. 

RJ9.31. Cole~ao Nogueira da Silva (ou 
Gon~alves Dias) 

Histórico: Manuel Nogueira da Silva, 
escritor e jornalista maranhense, reuniu 
um conjunto de documentos referentes ao 
poeta Antonio Gonc;alves Días (1823-
1864), que foi vendido a Biblioteca Naci
onal por seus herdeiros em 1946 pelo 
valor de Cr$80.000. Denominada tam
bém de Colec;ao Gonc;alves Dias ou Cole
c;ao Gonc;alvina, o acervo reúne documen
tos biográficos, correspondencia ativa e 
passiva, e críticas e traduc;oes das obras 
de Gonc;alves Dias, bem como papéis 
relativos a sua participac;ao em diversas 
comissoes no norte do país para a avalia
c;ao do ensino público e como chefe da 
Sec;ao Etnográfica da Comissao de Ex
plorac;ao Científica, no Ceará. Estes últi
mos documentos foram posteriormente 
incorporados a Colec;ao Freire Alemao. 
Partituras musicais das poesías também 
foram transferidas desta Colec;ao para a 
Sec;ao de Música (1982). Do coleciona
dor Manuel Nogueira da Silva encon
tram-se na colec;ao documentos pessoais, 
destacando-se sua correspondencia com 
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Gustavo Capanema, Afranio Peixoto, 
Tobias Monteiro, Basílio de Magalhaes e 
outros. 

Datas-limite: 1832 a 1941. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: temática. Dimensoes: Sao 2.657 
documentos manuscritos e várias obras 
impressas. 

Conteúdo: Contém documentos com in
forma96es valiosas sobre grupos indíge
nas do Amazonas, Maranhao e Ceará na 
segunda metade do século XIX, com da
dos etnolingüísticos: registro do léxico de 
línguas Tupi; inúmeras notas relativas a 
contribuic;ao de Gonc;alves Dias para a 
etnografía brasileira; originais de poemas 
indianistas; carta autógrafa de J. A. Ro
drigues a G. Dias com descric;ao de urna 
aldeamento de índios em Borba AM 
( 1861); trechos de um cademo de vi a gens 
do poeta ao Amazonas com inúmeras 
referencias a índios; carta original de von 
Martius a G. Dias acerca do glossário de 
línguas indígenas, enviada de Munique 
( 1857); verbetes de auto ria do poeta para 
um dicionário tupi; caderno pautado com 
anotac;oes sobre a língua geral; carta de 
Joaquim Caetano da Silva com observa
c;oes sobre o "Dicionário Tupi" (1858); 
pequeno cademo com poemas, entre os 
quais "O canto dos índios" e críticas a 
"Can9ao dos Tamoio" e "Os Timbiras"; 
dezenas de documentos relativos a Co
missao Científica encarregada de explo
rar o interior das províncias do norte, com 
observa96es etnográficas e estampas 
ilustrativas abordando temas indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Anais da Biblioteca Nacional, 
vols. 72 (catálogo de mss. e bibliografia 
de G. Dias), 84 e 91 (correspondencia de 
G. Días); Gonfalves Dias (catálogo da 
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Exposi9ao Comemorativa ~o Centen~rio 
da Morte de G. Dias ), R10 de J anetro, 
Biblioteca Nacional, 1964; Manuel No
gueira da Silva, Bibliografia de Gonfal
ves Dias, Rio de Janeiro, INL, 1942. 

RJ9.32. Cole~ao Rodolfo Garcia 
Histórico: Rodolfo Augusto de Amorim 
Garcia ( 1873-1949) nasceu em Ceará
Mirim RN e morreu no Rio de Janeiro. 
Excluído da Escola Militar por sua parti
cipac;ao no levante contra Prudente de 
Morais (1897), bacharelou-se pela Facul
dade de Direito de Recife em 1908. Pro
fessor, jornalista, historiador e tupinó
logo, foi assessor e bi?liotecário; ~o 
IHGB, ingressando depo1s como socio 
(1921). Participou da organizac;ao do 1º 
Congresso de História Nacional (19.14}, 
quando ingressou por concurso na B1bh
oteca Nacional. Foi Diretor do Museu 
Histórico Nacional ( 1930) e da Biblioteca 
Nacional (1932-45), e membro da Acade
mia Brasileira de Letras (1934) e da Aca
demia Portuguesa de História (1941). In
fluenciado por Capistrano de Abreu, 
prefaciou, anotou e publicou várias 
obras, entre as quais a História Geral do 
Brasil, de Vamhagen, a Arte da gramáti
ca, de Anchieta (1933), o Catecismo 
Kiriri, de Mamiani (1942) entre outros. 
Escreveu os capítulos "Etnografía" e 
"História das Explorac;oes Científicas" 
do Dicionário do IHGB e elaborou um 
glossário tupi para a obra de Claude 
d' Abbeville. A Cole9ao foi comprada por 
Cr$20.000 a família do titular em 1949. 

Datas-limite: 1576 a 1949. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, onomástica. Dimen
soes: Cerca de 1.000 pec;as. 
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Conteúdo: Acervo importante para o 
conhecimento das culturas indígenas, 
particularmente em seus· desdobramentos 
lingüísticos, reúne correspondencia, pa
péis inéditos e estudos manuscritos e im
pressos sobre o Tupi e outros temas. Na 
correspondencia passiva do titular, há 
cartas do Padre Serafim Leite ( 1939) com 
transcri9ao de parte do catecismo e voca
buJário da língua tupi e notas do Padre 
Luís Vincenzio Mamiani (1696); de 
Rudiger Bilden (1927) com observa96es 
de Franz Boas ao glossário tupi da Histó
ria de Claude d' Abbeville; de Alcantara 
Machado (1932) sobre a revisao dos 
apontamentos aos vocábulos indígenas de 
Anchieta; de Carlos Estévao (1936) com 
críticas aos trabalhos de Hartt e Cabral 
sobre línguas indígenas; de Sílvio de 
Abre u ( 1931) com questoes sobre língua 
geral e dezenas de outras cartas com 
observa96es etnolingüísticas; de Paul 
Rivet ( 1929) discutindo documento de 
1868 acerca dos costumes e religiao dos 
Carnes ou Coroado (Kaingang), de auto
ria do Padre Luís Cimitile; de Jules 
Blumensohn sobre índios Kaingang de 
Santa Catarina; de Capistrano de Abreu 
sobre os Bororo e ainda sobre guerras 
com índio.s no período colonial; estudos 
sobre o nheengatu, a liberdade dos índios 
e o papel dos missionários na catequese. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Darcy Damasceno, Cartas a 
Rodolfo García, Rio deJaneiro, Bibliote
ca Nacional, 1970; Anais da Biblioteca 
Nacional, vols. 54, 57, 58, 60, 62-64, 
109; Boletim Bibliográfico, Biblioteca 
Nacional, vol. 62, 1943. 

RJ9.33. Cole~ao Schüller 

Histórico: Rudolf R. Schüller ( 1873-
1932), filólogo e americanista, pesquisa-
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dor do Museu Goeldi, foi encarregado no 
início do século de mapear a documenta-
9ao nos arquivos do Pará. Diante das 
deficiencias documentais, em 1911 pro
pos ao Diretor da Biblioteca Nacional, 
Manuel Cícero, realizar investiga96es em 
arquivos europeus por conta da BN. 
Comissionado pela Biblioteca, localizou 
e transcreveu documentos cartográficos, 
etnológicos e lingüísticos relativos a 
Amazonia nos arqu ivos de Madri, Sevilha 
eLondres.Em 1914entregouaBiblioteca 
Nacional 1.850 fichas manuscritas cor
respondentes a 1.800 títulos bibliográfi
cos, suplementados posteriormente por 
outras 870 fichas. Autor de vários traba
lhos de história e geografia americanas, 
publicou, entre outros, Primera contri
bución al estudio de la cartografia ame
ricana (Montevidéu, 1905), A couvade 
(Belém 1910) e artigos sobre as missoes 
jesuíticas no Pará ( 1910) e de Maynas 
(1911). 

Datas-limite: 1493 a 1914. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao~ por tipo/espécie documental. 
Dimens0es: Sao cerca de 3.000 docu
mentos. 

Conteúdo: Composta basicamente de 
cópias manuscritas de documentos de ar
quivos europeus e latino-americanos, a 
Cole~ao enfoca sobretudo o processo de 
descobrimento da regiao amazonica, in
clusive do Orenoco, com abundante mate
rial sobre índios, conflitos armados, tráfi
co de escravos indígenas e atua~ao dos 
missionários na regiao. Contém cópias de 
tres manuscritos descobertos pelo titular , 
no Arquivo Geral das Indias (SeviJha): 
"Arte, vocabulário y doctrinachristiana", 
em língua Saliva; dois vocabulários em 
l íngua Chabona e Xabera. Além destes, 
destacam-se cópias de cinco cartas de 
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Oreilana (1544); fotografias do ms. origi
nal do Frei Gaspar de Carvajal; documen
tos diversos referentes a segunda viagem 
de Orellana; "Capitulación" e "Ce~u
lários" relativos a viagem de Diego de 
Lepe; cópias de relatos das expedi~oes de 
Vicente Pinzón, Diego de Ordaz, Diego de 
Vargas e Alonso Hojeda (1500-1560); 
documentos de Pedro de Alvarado e ou
tros sobre ."El Dorado"; papéis referentes 
as viagens de Walter Raleigh e a coloniza-
9ao d~ Amazonia por holandeses, france
ses e ingleses; papéis sobre a a~ao do 
irlandes Bemard O'Brien e sobre o proje
to de povoamento da Amazonia pelo ho
landes Gaspar Chillan (1626-31); infor
me original do padre Samuel Fritz ( 1721 ); 
documentos sobre índios Karibe; rela~ao 
de índios da Colombia, Venezuela e Peru; 
Roteiro de Pernambuco ao Maranhao; 
diversas outras crónicas e relatos. 

Instrumentos de pesquisa: "Inventário 
dos documentos consultados por R. R. ,, 
Schüller no Arquivo Geral das Indias, 
Sevilha, 1911-1912" (listadatilografada, 
Se~aodeManuscritos I-33,33,21); Listas 
dos documentos enviados (I-35,25,2 e I-
33, 1,6); Rela9ao das cópias feitas pelo 
Dr. Schüller. 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. 

Observa~oes gerais: A documenta~ao 
desta Cole~ao é complementar a do Fundo 
Rudolf Schüller do Museu Paraense 
Emílio Goeldi (ver conjunto PA2.6) 

RJ9.34. Cole~ao Senador Alencar 
Histórico: José Martiniano de Alencar 
(1794-1860) nasceu em Barbalha CE e 
morreu no Rio de Janeiro. Quando semi
narista, participou ao lado do irmao 
Tristao de Alencar Araripe da Revolu9ao 
de 1817, proclamando a República do 

295 

Crato, sendo preso durante 4 anos. Em 
1824, foi um dos chef es da Confedera~ao 
do Equador, quando foi novamente preso. 
Abandonando o sacerdócio pela política, 
foi deputado as Cortes Constituintes de 
Lisboa ( 1821) e a Assemb léia Constitu in
te de 1823, representante do Ceará na 
Assembléia Geral do Império (1830), 
Senador (1832) e duas vezes Presidente 
da Província do Ceará. Foi pai do escritor 
e político José de Alencar ( 1829-1877). A 
Cole~ao é f armada por correspondencias 
que tratam de assuntos políticos e diplo
máticos do século XIX, incorporando 
grande parte da correspondencia passiva 
do titular (366 cartas) e de Leonel Alencar 
(73 cartas). Foi adquirida pela Biblioteca 
Nacional através de compra, em duas 
etapas, a família do escritor Mário de 
Alencar ( 1926) e a família do diplomata 
Leonel de Alencar. 

Datas-limite: 1811 a 1897. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: Sao 592 pe~as arqui
vadas em 7 gavetas. 

Conteúdo: Contém correspondencia do 
titular com dezenas de políticos, minis
tros, autoridades civis e eclesiásticas com 
informa~6es que revelam os mecanismos 
da estrutura de poder no século XIX, 
troca de favores, clientelismo, alian~as e 
lutas políticas, com reflexos, em alguns 
casos, sobre aquestao indígena. Destaque 
para duas cartas de Joaquim Lopes de 
Abreu (1844 e 1845), que comprara ter
ras na Serrado Maranguape colindantes 
comas terras da Vila de Arronches, ''onde 
nao existem meia dúzia de casas de índi
os". Após a extin9ao da vila (1835), a 
Camara Municipal passou a arrendar as 
terras. O signatário envia procura9ao ao 
Senador Alencar e dinheiro para des pesas 
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solicitando sua interven9ao junto ao Su
premo Tribunal de J usti9a da Corte. Exis
te ainda carta de Castro e Silva (1836) "' 
solicitando, a pedido do Ministro da Ma
rinha, a remessa de meninos, principal
mente de índios, para as recém-criadas 
Companhias de Marinheiros. Há docu
mentos sobre o recrutamento de vadios no 
Ceará durante o governo do titular, .refe
rencias sobre a repressao ao movimento 
da Cabanagem no Pará e listas de 
batizados e casamentos celebrados nas 
paróquias do Ceará. 

Instrumentos de pesquisa: Anais da Bi
blioteca Nacional, vols. 86 e 11 O. 
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Datas-limite: 1850 a 1939. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espééie 'documental. Di
mensoes: Sao 306 pe9as localizadas em 4 

, . 
gavetas e armanos. 

Conteúdo: Compreende um conjunto de 
documentos com informa96es sobre a 
Amazonia na segunda metade do século 
XIX: estatística da popula9ao do Amazo
nas, com dados de demografía indígena; 
quadro demonstrativo dos principais ríos, 
distritos e popula9ao; notas sobre a imi
gra9ao de coolies e o aproveitamento de 
trabalhadores indígenas; colonias milita
res nos ríos Madeira e Branco; concessao 
gratuita de terras; instru9ao no Amazonas 
e Escola de Aprendizes e Artífices da 
Marinha; documentos sobre a navega9ao 
fluvial, comércio com Bolívia e Peru e 
técnicas de navega9ao; papéis sobre a 
Questao Religiosa com dados sobre a 
atua9ao dos j~suítas em Pernambuco. Na 
Série Diversos, encontra-se um contrato 
autorizando von Martius a concluir sua 
obra "Flora Fluminense". 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Cole~ií.o Tavares Bastos, Brasíli~, 
Senado Federal, 1977; Anais da Bibliote
ca Nacional, vols:-'101 e 109; Tavares 

RJ9.35. Cole~ao Tavares Bastos 

Histórico: Aureliano Candido Tavares 
Bastos (1839-1875) nasceu em Maceió 
AL e morreu em Nice, na Fran9a. Bacha
rel pela Academia de Direito de Sao Paulo 
(1861), serviu como deputado pelo 
Alagoas em diversas legislatu(as. Funda
dor do Instituto Academico Paulistano e 
membro da Sociedade Histórica de Nova 
York, desenvolveu intensa atividade 
jornalística. Viajou ao Prata (1864), ao 
Amazonas (1865) e a Europa (1867-68). 
Publicou Cartas do Solitário, O Vale do 
Amazonas e outras obras fortemente mar
cados pelo pensamento liberal. Defendeu 
a abertura do Rio Amazonas para a nave
ga9ao internacional, pregou a emancipa-
9ao dos escravos e o estímulo a imigra9ao 
européia, a separa9ao entre lgreja e Esta
do, a descentraliza9ao administrativa e a 
catequese dos índios. A Cole9ao, <loada a 
Biblioteca Nacional por Cassiano Candi
do Tavares Bastos em 1903 e 1939, reúne 
notas, esbo9os, rascunhos, corresponden
cia ativa, passiva e de terceiros, e docu
mentos relacionados as atividades 
jornalística e parlamentar do titular. 

· Bastos, O Vale do Amazonas, Sao Paulo, 
Cia. Ed. Nacional, 1975 (Brasiliana 
106); Ta vares Bastos, Cartas do Solitá
rio, Sao Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1975 
(Brasiliana 115). 

RJlO - CASA DE OSWALDO 
CRUZ 
Subordina~ao Administrativa: Funda-
9ao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Endere~o: Avenida Brasil 4.036, 6º An
dar - Manguinhos - 21.040-361 Rio de 
Janeiro RJ. Telefone: (021) 590-3690. 
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Responsável: Carlos Fidélis da Ponte 
(Chefe do Departamento de Arquivo e 
Documentac;ao ). 

Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 17h. 
Cópias: eletrostáticas, fotográficas. 

Observa~oes gerais: A Casa de Oswaldo 
Cruz possui urna biblioteca especializada 
funcionando no 4º andar, com mais de 
50.000 volumes e colec;6es de relatórios 
da Diretoria Geral de Saúde Pública, da 
Diretoria de Saneamento e Profilaxia 
Rural do Amazonas e da Comissao 
Rondon, além das memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, publicadas em fascículos. 

RJl0.1. Arquivos Institucionais 
Históri~o: O Instituto Oswaldo Cruz foi 
fundado em 1899 como nome de Instituto 
Soroterápico e rebatizado em 1907 como 
Instituto de Patología Experimental de 
Manguinhos, passando em seguida a de
nominar-se Instituto Oswaldo Cruz, em 
homenagem ao seu primeiro diretor. Mé
dico e sanitarista, Oswaldo Gonc;alves 
Cruz (1872-1917) diplomou-se pela Fa
culdade de Medicina do Rio de J aneiro 
(1892) e aperfeic;oou-se no Instituto 
Pasteur de París. Nomeado Diretor Geral 
da Saúde Pública ero 1903, dirigiu as 
campan has contra a febre amarela, a pes
te bubonica e a varío la. Diretor do antigo 
Instituto Soroterápico Federal (1900-
1902 e 1909-1915), chefiou expedic;oes 
científicas de saneamento na Amazonia. 
O conjunto reúne documentos organiza
dos em vários fundos e colec;óes, incluin
do a Colec;ao de História Administrativa 
da FIOCRUZ, do Hospital Evandro Cha
gas, dos diversos departamentos do Insti
tuto e daEscola Nacional de Saúde Públi
ca, bem como do seu Núcleo de Estudos 
em Saúde de Populac;óes Indígenas. 
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Datas-limite: 1889 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática e por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 20,00m 
textuais. 
Conteúdo: Contém correspondencia ati
va e passiva de Oswaldo Cruz, abrangen
do ofícios, rascunhos, telegramas, relató
rios e cadernos manuscritos, versando 
sobre os mais variados temas, entre os 
quais as condic;oes sanitárias da regiao 
Madeira-Mamoré, estado de saúde de sua 
populac;ao, quadro clínico, dados sobre 
doenc;as e servic;os profiláticos e dados 
sobre a expedic;ao a área em 1910 (pasta 
06, docs. 426 e 427; pasta 12, docs. 277 
a 281 e pasta44A, doc. 519); ofício sobre 
o estudo de epizootia no Alto Purus (pasta 
38, doc. 231); e rascunhos com observa
c;oes sobre as condic;oes sanitárias nos 
rios Solim6es, Juruá e Tarauacá (1913). 
No Fundo ENSP (Escola Nacional de 
Saúde Pública) existe um<rdocumentac;ao 
mais recente, como cópias de processos 
sobre o Plano Básico de Ac;ao Sanitária 
para a Amazonia (1975-1976) e relatóri
os do Núcleo de Estudos em Saúde de 
Populac;oes Indígenas (NESPI) des~dé sua 
criac;ao em 1985 como objetivo de subsi
diar urna política nacional de ·saúde do 
índio, com estudos na área de .etno
medicina e documentos sobre cur¿os de 
formac;ao de agentes de saúde indígena em 
área Tukuna, formac;ao de monitores de 
saúde no Parque do Xingu e encontros de 
medicina tradicional e etnofarmacologia. 

Instrumentos de pesquisa: Tombamen
to da correspondencia existente em depó
sito no Museu Oswaldo Cruz; Inventário 
preliminar do Fundo Escota Nacional de 
Saúde Pública; Resumo dos relatórios de 
atividades do NESPI; Pedro Nava, Capí
tulos da história da medicina no Brasil 

' 
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Río de Janeiro, 1949; Djalma Batista, 
Oswaldo Cruz na Amazonia, Manaus, 
DAOU, 1972. 

RJl0.2. Arquivos Particulares 
Histórico: Os Arquivos Particulares 
abrangem 18 conjuntos: sao 3 arquivos 
particulares, 3 arquivos institucionais, 10 
cole96es particulares e 2 cole96es artifici
ais. Os 3 arquivos particulares-Belisário 
Pena (1868-1939), Oswaldo Cruz (1872-
1917) e José Di as Correia Sobrinho -
foram <loados pelas famílias de seus titu
lares e transferidos em 1990 para o De
partamento de Arquivo e Documenta9ao 
da Casa de Oswaldo Cruz. Existem, ain
da, o Arquivo Histórico da Funda9ao 
Servi9os de Saúde Pública, a Cole9ao 
Associa9ao Internacional de Estudos 
Langsdorff e a Cole9ao VIII Conferencia 
Nacional de Saúde. As cole96es particu-, 
lares sao: Alvaro Tavares de Souza, 
Car1os Chagas Filho, Clementino Fraga, 
Lauro Travassos, Miguel Osório de 
Almeida, Raphael de Paula Souza, Paulo 
de Góes, Walter Oswaldo Cruz, Francis
co Laranja e Martinus Pawel. As duas 
cole96es artificiais se intitulam Funda9ao 
Rockefeller e Políticas Prioritárias do 
INAMPS: 1985/1988. Reúnem docu
mentos pessoais, correspondencia, pro
cessos, relatórios, documentos diversos 
relativos a campanhas de saúde pública, 
projetos de saneamento rural e informa-
96es sobre eventos científicos na área de 
saúde. 

Datas-limite: 1890 a 1986. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Os arquivos e cole96es fo
ram organizados tendo em vista a lógica 
que orientou a sua acumula9ao, respei
tando a organicidade do fundo doado. 
Dimensoes: 93,00m textuais. 
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Conteúdo: Relevantes para a temática 
indígena sao: o Arquivo Histórico daFun
da9ao SESP, criada em 1942 para sanear 
a Amazonia e o vale do rio Doce através 
do convenio Brasil-Estados Unidos, com 
documentos sobre as estratégias de inter
ven9ao sanitária elaboradas pelo Estado 
brasileiro sob influencia norte-americana 
e relatórios sobre a saúde dos nordestinos 
e de índios nos seringais; o Arquivo da 
Funda9ao R.ockefeller com inúmeros re
latórios sobre os servi9os de saúde presta
dos pela institui9ao em vários estados 
brasileiros, relatos daexpedi9ao ao Ama
zonas realizada pela Escola de Medicina 
de Liverpool (1905-1909) com informa-
96es sobre as condi96es sanitárias da re
giao e u m artigo sobre o conhecimento dos 
índios em plantas medicinais (1924); o 
Arquivo Belisário Pena com mapas geo
gráficos acusando regioes afetadas pelo 
impaludismo, inclusive áreas indígenas e 
a zona de coloniza9ao do Pará (1908-
1935); a Cole9ao Carlos Chagas com 
notas sobre a epidemiología do Amazo
nas; e, finalmente, a Cole9ao Clementino 
Fraga que possui entre os seus 262 docu
mentos alguns com referencias as expedi-
96es de Rondan e as mudan9as na política 
sanitarista na década de 1930. 

Instrumentos de pesquisa: Inventários 
sumários preliminares de várias cole~oes 
e arquivos; lnventários analíticos; Carlos 
Chagas, "Notas sobre a epidemiología do 
Amazonas'', Brcizif Médico, nº 42, 1913. 

, 
RJl0.3. Arquivos Iconográfico, Audio-
visual e Sonoro 

Histórico: Este conjunto engloba docu
mentos dos arquivos Fotográfico, Sonoro 
e de lmagens em Movimento, produzidos 
e acumulados pelo Instituto Oswaldo 
Cruz ao longo de sua história. O acervo 
iconográfico foi organizado e ampliado a 
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partir de 1986, com o apoio da FINEP e 
do INAMPS, como objetivo de preservar 
e divulgar a memória de Manguinhos e da 
saúde pública no Brasil, estabelecendo-se 
urna rotina de coleta e constitui9ao de 
novas cole96es. A mais importante delas 
é a Cole9ao FIOCRUZ, dividida em vári
as séries, entre as quais Atividades Cien
tíficas, Campanhas Sanitárias, Carlos 
Chagas: Vida e Obra e outras, documen
tando as expedi96es científicas ao interior 
do país, além de registros fotográficos 
acumulaqos entre 1934 e 194 7 em fun9ao 
dos trabalhos realizados no Brasil pela 
Funda9ao Rockefeller. Comp6e-se ainda 
de fotografias transferidas do Setor de 
Arquivos Privados. O Arquivo de Ima
gens em Movimento possui material bruto 
e editado pela Casa de Oswaldo Cruz, e o 
Arquivo Sonoro contém documentos dos 
programas de história oral sobre a memó
ria de Manguinhos, memória da tubercu
lose, da previdencia e assistencia médica 
no Brasil e das po1íticas do INAMPS. 

Datas-limite: 1900 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. O modelo de arranjo físico adota
do baseia-se em séries definidas 
tematicamente e internamente organiza
das em dossies normalmente temáticos ou 
geográficos e eventualmente pelo genero 
do registro (retratos, por exemplo). Di
mensoes: Sao cerca de 40.000 unidades 
entre negativos e cópias. 

Conteúdo: Contém um rico acervo 
iconográfico, com registros da situa9ao 
sanitária e da a9ao das políticas de saúde 
no Brasil ao longo <leste século. Relacio
nadas a temática indígena, destacam-se 
fotografías da série Atividades Científi
cas, subsérie Expedi96es, com imagens 
da popula9ao rural, índios destribali-
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zados e aldeados, de suas habita96es e 
condi96es de vida e trabalho: fotos da 
expedi9ao de Carlos Chagas pelos ríos 
Amazonas e Solim6es até o Acre, com 
registro de um índio Karitiana do rio 
Jamari (1912); fotografías de índios 
Guaicuru feítas durante a expedi9ao a 
zona da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil (1941); índios Kaiowá fotografa
dos na viagem científica ao rio Paraná 
(1918); grupo de índios e índias na expe
di9ao pelo vale do Sao Francisco e 
Tocantins (1911-1912) com fotos 
publicadas no jornal Norte de Goyaz de 
Porto Nacional; fotografías de índias ar
madas com espingardas na regiao da Es
trada de Ferro Madeira-Mamoré. No Ar
quivo Particular Belisário Pena, podem 
ser encontrados cart6es postais com ima
gens dos índios Toba, da Argentina, de 
suas habita96es - interior e exterior - de 
índios pescadores e do cacique Camari. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
preliminar do acervo iconográfico do 
IOC; Catálogo de unitermos para infor
ma96es indexadas; Vocabulário controla
do para indexa9ao de imagens fotográfi
cas; Wanda Latmann Weltman et alii, "A 
Casa de Oswaldo Cruz a a preserva9ao do 
acervo científico e cultural", Anais do 14º 
Congresso de Biblioteconomia e Docu
menta~ao, Recife, 1987; Manuela Car
neiro da Cunha, org., História dos índios 
no Brasil, Sao Paulo, Companhia das 
Letras, 1992. 

RJll - IGREJA POSITIVISTA 
DO BRASIL 
Endere~o: Rua Berijamin Constant 74 -
Glória- 20.241-150 Río de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 224-3861. 

Responsável: Almirante Alfredo. de 
Moraes (Membro Delega9ao Executiva) 
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Atendimento ao público: necessita-se 
prévio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 14h as 
17h. 

Cópias: datilográficas. 

RJll.1. Arquivo da lgreja Positivista 
do Brasil 
Histórico: A difusao do positivismo no 
Brasil foi feíta a partir de 1844, quando as 
obras de Comte, Littré, Laffitte, Robinet 
e outros passaram a repercutir nas esco
las, na imprensa e até no parlamento, 
agitando os principais centros intelectu
ais do país. No Rio de Janeiro, um grupo 
de ativistas organizou a Sociedade Posi
tivista (1876), que passou a assumir o 
caráter religioso da doutrina, promoven
do cultos de acordo com o catecismo 
positivista e instalando a primeira sede da 
Igreja Positivista do Brasil (1881). Seus 
principais dirigentes foram Miguel Le
mos ( 1854-1917) e seu cunhado Rai
mundo Teixeira Mendes (1885-1927). 
Ambos tiveram urna atua9ao intensa, re
ali~ando conferencias, redigindo circula
res e cartas, publicando artigos em jor
nai'~, folhetos e livros editados pela 
própria institui9ao. O positivismo influ
enciou diversos setores da vida política e 
cu~tural do país e seus seguidores partici
param de grandes campanhas pela abo}i-
9ao da escravatura, funda9ao da Repúbli
ca e em defesa dos índios. Rondon 
condicionou a sua aceita9ao para dirigir o 
SPI a aprova9ao pelo govemo dos princí
pios positivistas na matéria. 

Datas-limite: 1820 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática e ono
mástica. Dimensoes: 80,00m textuais. 
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Conteúdo: Contém documenta9ao útil 
para o estudo da influencia positivista na 
formula9ao da política indigenista da Re
pública e na cria9ao do SPI, permitindo 
acompanhar as polemicas com Hermann 
von Ihering e com o Círculo Católico. Há 
registros do posicionamento acerca do 
estatuto jurídico dos índios e das terras 
indígenas. Reúne correspondencia ativa e 
passiva de Teixeira Mendes e Miguel 
Lemos, circulares, conferencias e artigos, 
parte deles publicados em jornais ou fo
lhetos, além de escritos de Rondon, Horta 
Barbosa e outros; carta de Mariano de 
Oliveira e relatório a Inspetoria Geral de 
Terras sobre levante e massacre dos 
Pojitxá de Itambacuri; cerca de dez arti
gos de Teixeira Mendes (1907-1914) com 
defini9ao da doutrina de prote9ao e reto
mada dos "Apontamentos" de José 
Bonifácio (1823); comentários ao projeto 
positivista de Constitui9ao (1890), defen
dendo a autonomia das na96es indígenas; 
críticas ao projeto de reorganiza9ao do 

. Acre, visto como amea9a as terras indíge
nas; pacifica9ao dos Kaingang e Nambi
kuára; correspondencia de Rondon sobre 
os Bororo e Paresi; polemica como Cír
culo Católico sobre catequese salesiana e 
posicionamento contra verbas públicas 
para missoes; dados sobre militares 
positivistas do SPI. 

Instrumentos de pesquisa: Rela9ao dos 
classificadores; Índice dos folhetos sob 
forma de fichário; Rela9ao do material 
existente no Arquivo "A"; Catálogo das 
publica96es sob forma de listagem; Ivan 
Lins, História do positivismo no Brasil, 
Sao Paulo, Cia. Editora Nacional, 1964. 

Restri~oes de acesso: necessita-se auto
riza9ao. 
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RJ12 - INSTITUTO HISTORICO 
E GEOGRÁFICO BRASILEIRO 
(IHGB) 
Endere~o: Av. Augusto Severo, nº 8, 1 Oº 
andar-Lapa-20.001-040RiodeJaneiro 
RJ. Telefone: (021) 232-1312. Fax: 
(021) 252-4430. 

Responsável: Lúcia Maria Alba da Silva 
(Chef e) 

Aten dimen to ao público: sem restric;oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 12h as 17h. 

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

RJ12.1. Arquivo Antonio Henriques 
Leal 
Histórico: Antonio Henriques Leal 
(1828-1885) nasceu em ltapecurumirim, 
no Maranhao, e morreu no Rio de Janeiro. 
Diplomado pela Faculdade de Medicina 
do RJ (1853), foi vereador, presidente da 
Camara Municipal e deputado provincial 
(1866). Após publicar alguns trabalhos 
históricos e editar as obras de Joao Fran
cisco Lisboa, foi a Portugal, onde residiu 
dez anos ( 1868-1878), realizando por ini
ciativa pessoal e depois a servic;o do 
IHGB, pesquisa na Biblioteca de Ajuda, 
na Biblioteca Nacional de Lisboa, na 
Academia Real das Ciencias e na Torre do 
Tombo. De volta ao Brasil, foi diretor do 
Diário Oficial e do Colégio Pedro II 
(1880). Sócio de várias entidades acade
micas e científicas, publicou entre outras, 
A Província do Maranhao (1862), 
Pantheon Maranhense (1873-75) e 
Apontamentos para a História dos Jesu
ítas no Brasil (1874). Amigo do poeta 
Gonc;alves Días, acompanhou o trabalho 
dele e de Joao F. Lisboa nos arquivos 
europeus, mantendo com ambos intensa 
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correspondencia. O Arqui vo f oi <loado ao 
IHGB em 1937-39 pelo General Alexan
dre Henriques Vieira Leal, filho do titular. 

Datas-limite: 1530 a 1924. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 0,60m textuais. 

Conteúdo: Contém ofícios, cartas, rela
tórios, apontamentos diversos, originais e 
cópias de documentos de caráter histórico 
e etnográfico e de interesse para a história 
da lgreja no Brasil e história regional. 
Guarda os do is últimos volumes das obras 
póstumas de Gonc;alves Dias, nao 
publicadas, e seu relatório sobre 
etnografía e ornatos indígenas, informa-
96es sobre documentos localizados em 
arquivos europeus pela Missao G. Dias, 
dados relativos a aldeias indígenas ( 1780) 
e índios de reparti9ao (1707-1712) no 
Maranhao e cópias de cronicas sobre Je
suítas. Trabalho do titular sobre miss6es 
jesuíticas no Brasil; relatório (cópia) so
bre catequese e civiliza9ao dos índios no 
Maranhao ( 1850) com dados demográ-, 
ficos de Diretorias de Indios; papéis de 
Joao Francisco Lisboa, com correspon
dencia do governo do Maranhao ( 1751-
1807), bandos de governadores e portari-, . 
as de Diretores de Indios, copiados em 
arquivos europeus, tratando da atuac;ao 
da Junta das Missoes, resgates e guerras 
justas, compra e venda de índiosescravos, 
salários de índios de reparti9ao, missoes 
capuchinhas, mapas estatísticos da popu
la9ao indígena e subleva9ao dos Tupi
nambá do Pará e dos índios de Pastos 
Bons. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela~ao dos documen
tos do Arquivo de Antonio Henriques 
Leal. 
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RJ12~2. Arquivo Barao de Ramiz 
Histórico: Benjamín Franklin de Ramiz 
Galvao ( 1846-1938), o Barao de Ramiz, 
nasceu em Río Pardo (RS) e morreu no 
Rio de Janeiro. Bacharel em Letras 
(1861), doutorem Medicina (1868), dire
tor da Biblioteca Nacional (1870-1882) e 
catedrático de Botanica e Zoología. Em 
1882 foi nomeado preceptor dos filhos do 
Conde D'Eu. Coma República, é nome
ado Di retor Geral de Instru<;ao Primária e 
Secundária do Rio de J aneiro ( 1890-
1893). Considerado por José Honório Ro
drigues como "o maior e melhor 
organizador da bibliografía brasileira", 
visitou as Bibliotecas de Berlim, Zurique, 
Floren<;a, Milao, Roma, París, Lisboa e o 
Museu Britanico (1873), além do Arqui
vo Real de Haia, como objetivo de estudar 
o seu funcionamento e investigar manus
critos relativos ao Brasil. Seu relatório, 
apresentado ao Ministro do lmpério em 
1874, permitiu a reorganizac;ao da Bibli
otecaNacional, a publicac;ao de catálogos 
e manuscritos, e a des~oberta de novas 
documentos. Organizou a exposic;ao de 
História do Brasil ( 1881 ). Sócio antigo do 
IHGB, ele próprio doou ao Instituto em 
1931 essa parte do seu arquivo particular 
que contém cartas, cartoes, circulares, 
ofícios, telegramas e requerimentos. 

Datas-limite: 1862 a 1922. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,24m 
textuais. Sao 265 documentos em duas 
latas. 

Conteúdo: O arquivo interessa aos estu
diosos das línguas indígenas e das fontes 
para a história do Brasil. Cartas recebidas 
pelo titular de pesquisadores e diretores 
de institui<;5es européias sobre a localiza
c;ao de manuscritos e obras referentes ao 
Brasil na Real Biblioteca de Berlim, Bi-

GurA DE FoNTES PARA A HrsTóRIA INDfGENA 

blioteca Ambrosiana de Mílao, Biblioteca 
Imperial de Viena e outras, destacando-se 
descoberta em Berlim de um manuscrito 
de Humboldt e transcric;ao de Lorenzo 
Hervás sobre classifica<;ao de Iínguas in
dígenas; referencia a "Nomenclatura In
dígena Brasileira" de autoría do titular; 
carta do Padre Gay sobre "Resumo da 
Gramática Guarani", entregue a Bibliote
ca Saint-Genévieve, em Paris; aprecia<;ao 
de tres manuscritos sobre língua guaraní, 
de autoría do Padre Gay, acusado de 
plágio; páginas prontas para impressao 
do catecismo em língua Tupi; carta envi
ando a traduc;ao de alguns capítulos da 
Etnografía de Martius, feita por Sérgio 
Carvalho, diretor da Sec;ao de Etnografía 
do Museu Nacional; tradu~ao do manus
crito de Montoya ao guaraní; léxico 
guaraní; telegrama de Eurico Goes, infor
mando sobre aldeamento de índios no 
Araguaia e Ilha do Bananal; carta de 
Bernardo Ramos sobre pesquisa arqueo
lógica na Amazonia. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Relac;ao dos documen
tos do Arquivo Ramiz Galvao; Índice . ; 

onomástico; Indice remissivo. 

RJ12.3. Arquivo Baronesa de Loreto 
Histórico: Maria Amanda Paranaguá 
Dória (1849-1931), Baronesa de Loreto, 
filha do Conselheiro Joao Lustosa da 
Cunha Paranaguá (segundo Marques de 
Paranaguá), nasceu na Bahia e morreu no 
Rio de Janeiro. Companheira de infancia 
da Princesa Isabel, desempenhou papel 
relevante na monarquía. Casou-se com 
Franklin Américo de Menezes Dória, 
Barao de Loreto (1868) . Foi sócia bene
mérita da Associac;ao Mútua Filantrópica 
e Protetora (1879). Dama ao servic;o efe
tivo da Imperatriz, desde 1886, acampa-
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nhou a Família Imperial ao exílio, junta
mente como marido. O arquivo, organi
zado em séries - Documentos Pessoais, 
Correspondencia, Produ9ao Intelectual 
de Terceiros e Periódicos - foi doado ao 
IHGB pela titularem 1924. Contém ainda 
a correspondencia pessoal ativa e passi
va, do Barao de Loreto. 

Datas-limite: 1763 a 1924. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. O 
material iconográfico recebeu tratamento 
específico. -Dimensoes: 2, 1 Om textuais, 
incluindo material iconográfico. 

Conteúdo: O arquivo contém documen
tos de interesse para a história da forma-
9ao nacional, com certa enfase no papel 
desempenhado por negros e índios ao 
longo desse processo. Sao ofícios, provi
soes, cartas, circulares, notas, discursos, 
relatórios e material iconográfico; cartas 
de Couto de Magalhaes (sobrinho) ao 
Barao de Loreto, comunicando a funda-
9ao da Sociedade de Etnografia e Civili-, 
za9ao dos Indios, destinada ao estudo da 
língua e cultura dos povos indígenas 
(1901); descri~ao de um funeral indígena, 
o ritual e fun9oes de cada participante 
(incompleto, datilografado ); cópia de um 
manuscrito do Padre Andreoni, extraída 
em Roma por Franklin Massena (1863), 
contendo can9oes de José de Anchieta; 
contra-memorandum brasileiro da Co
missao de Limites das Missóes contestan
do me·morandum argentino (1883), com 
mapas e plantas referentes aos .rios 
Peperigua9u, Santo Antonio, Chapecó, 
mapa de jesuítas (1722) e mapa perfil do 
território das miss-Oes; caderno de notas 
relacionadas ·a Independencia na Bahia, 
Piauí, Maranhao e Pará; panorama geral 
da história do Brasil. 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário analítico; , , 
Indice por assunto; Indice onomástico. 

RJ12.4. Arquivo Cláudio Ganns. 

Histórico: Cláudio Sales Ganns (1896-
1960) nasceu e morreu no Río de Janeiro. 
Advogado, jornalista e historiador, mon
tou um rico arquivo para o conhecimento 
da história documental do Brasil, desde o 
período colonial. Formado pela Faculda
de de Ciencias Jurídicas e Sociais do Río 
de J aneiro ( 1917), colaborou no Jornal do 
Comércio e dirigiu O Jornal. Sócio dos 
institutos históricos de Petrópolis, Ser
gipe, Ceará e Uruguai e da Sociedade 
Brasileira de Geografía, foi eleito sócio 
efetivo do IHGB em 1939, tendo sido 
diretordaRevista(1943-1960). Foi coor
denador do curso de História do Brasil na 
Sorbonne (1954-1955) e delegado brasi
leiro a conferencia diplomática de Haia 
(1955). Estudioso da vida de seu bisavo, 
o Visconde de Mauá, fez publicar a Auto~ 
biografia, com prefácio e notas de sua 
autoría. Além dos documentos pessoais e 
produ~ao intelectual do titular, contém 
cópias de documentos diversos feitas em 
arqu1vos europeus. 

Datas-limite: 1587 a 1960. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. O material iconográfico recebeu 
tratamento específico. Dimensoes: 1,75m 
textuais. Sao 977 documentos em nove 
latas, incluindo material iconográfico. 

Conteúdo: A documenta9ao <leste arqui
vo interessa aos estudiosos do Brasil co
lonial, especialmente da avao dos jesuítas 
e da presenva francesa. Cópias fotográfi
cas de manuscritos e impressos referentes 
ªº processo colonial e a ªvªº missionária, 

- cu jos originais esta o na Real Academia de 

' 

... 
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Historia em Madri; copias de documentos· 
sobre invasoes francesas no Rio de Janei
ro extraídas do Arquivo Secreto do Vati
cano, Arquivo Nacional da Fran<;a, Torre 
do Tombo, Conselho Ultramarino e Bibli
oteca Nacional do Río de Janeiro; mapas 
portugueses do século XVII existentes na 
Biblioteca Nacional de Madri, com co
mentários do titular; cópía das "Memóri
as Históricas" de Gabriel Soares de 
Sousa, traduzidas ao espanhol ( datilogra
fada); rela<;ao dos documentos que inte
ressam ao Brasil existentes no Arquivo da 
Academia de Ciencias de Lisboa, realiza
da por Cláudio Ganns, com documentos 
sobre as capitanías do Pará, Rio ·Negro, 
Mato Grosso, Sao Paulo e Río Grande de 
Sao Pedro; cópias da Biblioteca Saint
Genévieve de Paris e outras acerca dos 
trabalhos de Ferdinand Denis e Chancel 
de La gran ge; versos de José de Anchieta, 
escritos quando esteve como refém dos 
índios no litoral brasileiro. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela<;ao dos documen
tos do Arquivo Cláudio Ganns (lata 628, 
pasta 18); Catálogo bibliográfico (fichas 
manuscritas), organizado por Cláudio 
Ganns; Inventário; Índice Onomástico 

, . 
(lata 628, pasta 18); Indice por assunto; 
"Contribui<;ao dos Arquivos e lnstitui
<;5es Culturais," RIHGB, 209, 1952. 

RJ12.5. Arquivo Conego Joaquim 
Caetano Fernandes Pinheiro 

Histórico: J oaquim Caetano Fe mandes 
Pinheiro (1825,..1876) nasceu no Rio de 
Janeiro. Doutor em Teología, professor 
de Retórica, Poética e História Universal 
no Seminário Episcopal e no Colégio 
Pedro 11, foi membrado Instituto daFran
<;a, das Academias de Ciencias de Madri 
e Lisboa e das Sociedades de Geografía de 
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Nova York e Paris, bem como sócio e 
· Primeiro Secretário do IHGB. Parte do 
arquivo foi doado ao IHGB por Luís 
Guimaraes Fernandes Pinheiro. Na cor
respondencia do Instituto, há urna refe
rencia a doa<;ao feíta por Mário Portugal 
Fernandes Pinheíro em 19/01/1979 de 
oito documentos relativos ao Conego. Em 
julho de 1993, este arquivo encontrava-se 
em processo de reorganiza<;ao, programa
do para ser inserido como um dos fundos 
da cole<;ao Instituto Histórico. 

Datas-limite: 1538 a 1890. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: O arquivo está em processo de 
reorganiza<;ao. Dimensoes: 0,40m textu
a1s. 
Conteúdo: Contém documentos sobre o 
trabalho indígena, a a<;ao missionária e 
estudos sobre a Fran<;a Antártica e as 
invasoes francesas. Guarda cinco docu
mentos do período 1686 a 1804 ( cópias) 
sobre as obras do _aqueduto da Carioca: 
ofícios do rei de Portugal aos govemantes 
do Brasil e Rio de Janeiro, ordenando 
providencias para os reparos do aquedu
to; canaliza<;ao dorio Maracana; modifi
ca<;ao no regimento dos índios que traba
l ha vam na obra e arremata<;ao do contrato 
e material utilizado. Apontamentos e no
tas para a história dos jesuítas no Brasil, 
com extratos, fragmentos e notas relati
vos a catequese dos Guarani, de grupos do 
Tocantins e de aldeias ao longo das mar
gens do baixo Amazonas; contraponto 
com as aldeias dos capuchinhos, carme
l itas e mercedários; rela<;ao abreviada dos 
Sete Povos das Missoes e conflitos com 
paulistas e tropas de resgate; apontamen
tos de urna viagem do Río de Janeiro ao 
Pará do próprio titular (autógrafo); notas 
referentes a Fran9a Antártica, alian<;a dos 
franceses com Tamoios ern Cabo Frio, 
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participa9ao de Goitacazes no ataque a 
aldeia de Sao Louren90, alian9a portu
guesa-tupinikin, comércio do pau-brasil, 
colonia lusa na Praia Vermelha e aldea
mento na Ilha do Govemador. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário. 

RJ12.6. Arquivo Ernesto Ferreira 
Fran~a 

Histórico: Ernesto Ferreira Fran9a 
( 1828-1888) nasceu em Recife e morreu 
no Rio· de Janeiro. Jurisconsulto e poeta, 
doutorou-se em Direito Civil e Canonice 
pela Universidade de Leipzig na Alema
nha e em Ciencias Sociais e Jurídicas pela 
Faculdade de Direito de Sao Paulo 
( 1860), Syndo professor jubilado da ca
deira de Direito Natural, Público, Univer
sal, Direito das Gentes e Diplomacia na 
mesmafaculdade. Foi advogado do Con
selho de Estado, mo90 fidalgo da Casa 
Imperial, sócio do IHGB, membro do 
Instituto da Ordem dos Advogados Brasi
leiros e da Academia Real das Ciencias de 
Lisboa, publicando diversos trabalhos li
terários e jurídicos em portugues e ale
mao. o arquivo contém requerimentos, 
circulares, cartas, artigos, rela96es, no
tas, rascunhos, ofícios, discursos, diário, 
mapas, relatórios e cadernos manuscritos 
e foi doado ao IHGB por Gabriela 
Ferreira Fran9a em 1906. 

Datas-limite: 1798 a 1887. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: 0,30m textuais. 
Sao 104 documentos em duas latas, inclu
indo os mapas. 

Conteúdo: De interesse para o tema, cabe 
destacar o trabalho de Ernesto Ferreira 
Fran9a, dirigido ao Imperador D. Pedro II 
sobre as línguas indígenas (sem data), 
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onde caracteriza a língua geral com ins
trumentos conceituais do século XIX, 
tece considera96es sobre a língua guaraní 
e as línguas "tapuias" e recolhe os 
testemunhos dos principais cronistas para 
classificar as línguas indígenas. Há tam
bém um documento, em péssimo estado 
de conserva9ao, sem data, referente a 
redur;ao dos índios da capitanía de Goiás, 
com especial enfase nos Kayapó. Con
tém, ainda, cópias da correspondencia do 
Vice-Reí do Brasil com diversas autori
dades sobre a paz com a Espanha e a 
civiliza9ao dos índios do Rio de Janeiro 
(1801-1802) . 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela9ao dos Documen
tos do Arquivo Ernesto Ferreira Fran9a; 
" Indice onomástico (lata 398, pasta 27). 

RJ12.7. Arquivo José Bonifácio 

Histórico: José Bonifácio de Andrada e 
Silva (1763-1838) nasceu em Santos e 
morreu em Niterói. Formado em Ciencias 
Naturais e Direito pela Universidade de 
Coimbra (1788), ingressou na Academia 
de Ciencias de Lisboa em 1789, continu
ando os estudos em outros países da Eu
ropa, realizando excursoes científicas 
durante dez anos. De volta a Portug~l 
( 1800), foi nomeado Intendente Geral das 
Minas. Por ocasiao da invasao francesa 
( 1807), serviu como Major e depois como 
Tenente-Coronel. Retornando ao Brasil 
em 1819, ·foi Vice-Presidente da Junta 
Governativa de Sao Paulo (1821). Orga
nizou o Ministério de 16/01/1822, diri
gindo as pastas do Império e a de Estran
geiros. Deputado constituinte, após a 
dissolu~ao da Assembléia (1823), foi 
acusado de crime de trai9ao e deportado 
para a Europa, onde permaneceu até 
1829. Voltando ao Brasil foi designado 



306 

por D. Pedro 1 tutor de seus filhos (1831). 
Perseguido, preso e destituído da tutoria 
(1833) foi julgado por crime político e 
absolvido. A doa<yao ao IHGB foi feita 
por Francisco M. R. Almeida em 1855 e 
por Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada em t 919. Outros documentos 
estao no Museu Paulista (USP), na Bibli
oteca Nacional e no Arquivo Nacional. 

Datas-limite: 1611 a 183 7. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensOe.s: 0,45m textuais. Contém 392 
documentos em tres latas. 

Conteúdo: O arqui vo está organizado em 
duas séries: Documentos Pessoais e Pro
du9ao Intelectual. Reúne produ9ao do ti
tular, com elementos relevantes para o 
quadro das diretrizes políticas indige
nistas do lmpério e forma9ao da naciona
lidade. Além dos "Apontamentos para a , 
Civiliza9ao dos Indios Bravos", contém 
"Notas sobre os índios do Brasil", preco
nizando a aboli9ao dos Diretores de a1dei
as e medidas sobre terras e saúde (vaci
nas); "Notas sobre a Civiliza9ao dos 
Índios" a partir de reflexoes da Histoire 
Générale des Voyages, de La Harpe; crí
ticas a catequese e compara96es com o 
trabalho do negro; "Notas sobre Gramá-, 
tica Portuguesa e Indios Brasileiros"; 
"Notas sobre Viagens", com observa96es 
sobre diferen9as entre índios de ilha e de 
terra firme e orienta9ao para ser bem 
recebido em aldeias indígenas; "Coisas do 
Brasil" onde opina sobre o pensamento 
selvagem, a educa<yao e os costumes dos 
índios; "Notas Sobre a Extensao da Lín
gua Geral ou Guaraní", com dados sobre 
venda de índios em Lisboa (século XVI); 
notas sobre Sao Paulo, Santos, Sao 
Vicente, Santo André, Minas Gerais, 
Goiás, Cuiabá e Rio Grande do Sul, com 
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excursoes de paulistas as aldeias guaraní 
e missoes jesuíticas; "Notícias sobre os 
Cubatoens antigos" e extratos sobre pri
meira viagem aos Campos de Guara
puava (1770-1771). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário analítico; , , 
Indice onomástico; Indice por assunto; 
Rela9ao de documentos (lata 175, doc. 
37}. 

Microfilme: o conjunto encontra-se total
mente microfilmado. 

RJ12.8. Arquivo Manuel Barata 

Histórico: Manuel de Melo Cardoso Ba
rata ( 1841-1916) nasceu e morreu em 
Belém do Pará. Político e historiador, 
diplomado pela Faculdade de Direito do 
Recife (1872), foi vereador da Camara 
Municipal de Belém, ( 1879-1882), mem
bro da Comissao de Elabora9ao do Esta
tuto do Clube Republicano do Pará 
(1888), membro do Diretório do Partido 
Republicano do Pará (1890), signatário 
da Constitui9ao Republicana de 24 de 
fevereiro, Senador da República pelo 
Pará por 15 anos, vice-governador do 
Pará (1889), membro do IHGB e dos 
Institutos Históricos de Sao Paulo, Bahia 
e Ceará. Regressou a Belém em 1906. 
Retirou-se da política e dedicou-se exclu
sivamente a coligir documentos sobre o 
Pará, a pesquisar e escrever artigos de 
caráter histórico. O arquivo foi <loado 
pela viúva do titular, Maria Amélia de 
Chermont Barata em 30/04/1917. 

Datas-limite: 1627 a 1914. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Foi respeitada a organiza<yao ori
ginal dada pelo titular. Dimensoes: 
2,55m textuais. Sao 976 documentos, em 
grande parte encademados, em 17 latas. 
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Conteúdo: Arquivo rico em documentos, 
diversos originais e muitas cópias, de 
interesse para a história da Amazonia, 
especialmente no período de vigencia do 
Regimento das Missoes e do Diretório 
Pombalino ( 1686-1798), mas também da 

; 

Diretoria de Indios (a partir de 1845), com 
dados sobre a a9ao dos missionários e 
diretores de índios na estruturavao do 
sistema de trabalho e o papel do recruta
mento da for\:a de trabalho indígena no 
despovoamento da regiao. Originais com 
dados demográficos de aldeias e vilas em 
série incompleta (1766-1816); cópias de 
memórias sobre funcionamento de aldeias 
de reparti9ao controladas por missionári
os; livro de registro e circulares de gover
nadores aos diretores de aldeias, regula
mentando o trabalho compulsório 
(1762-1799); correspondencia do hispo 
do Pará sobre catequese; documentos so
bre a viagem filosófica de A. R. Ferreira 
e limites com a Guiana Francesa; diário 
de viagem de Henrique Joao Wilckens ao 
rio Japurá; subleva9ao de índios em Bar
celos (1758); livros de registros da cama
rada vi la de Ega ( 1814-1868) e de ordens 
do governador ao posto militar em Ega 
(1806-1830); cópias de manuscritos da 
Biblioteca Nacional sobre a Cabanagem 
(1834-1836)edoArquivoNacional sobre 
o Pará (1821-1824); diários de viagens 
por diversos ríos. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
; 

forma de fichário; Indice onomástico (lata 
; 

294, pasta 20); Indice temático; Inventá-
rio analítico. 

RJ12.9. Arquivo Marques de Olinda 

Histórico: Pedro de Araújo Lima, Mar
ques de Olinda (1793-1870) nasceu em 
Antas, Pernambuco e morreu no Río de 
Janeiro. Doutorem Canones pela Univer-
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sidade de Coimbra ( 1819), represen to u 
Pernambuco nas cortes de Lisboa (1821), 
naConstituinte Brasileira, naCamarados 
Deputados (1826-1837) e no Senado 
(1837-1870). Foi Conselheiro de Estado 
(1842), várias vezes Ministro do Império 
e quatro vezes presidente do Conselho de 
Ministros (1848-1865). Chefiou o Parti
do Conservador. Sucedeu a Feijó como 
Regente do lmpério (1837-1840) defen
dendo o princípio da autoridade e da or
dem constitucional. Organizou o Ministé
rio Conservador (1848), lutando contra a 
insurrei9ao liberal de Pernambuco. Che
fiou o "Gabinete dos Velhos" (1862), 
enveredando mais tarde para o campo 
liberal e chefiando seu último gabinete-o 

; 

"Gabinete das A guias" ( 1865), com a 
preocupa9ao de acabar com a Guerra do 
Paraguai. Sócio fundador do IHGB, foi 
agraciado com várias comendas, sendo 
nomeado Visconde em 184 l e Marques 
em 1854. Seu arquivo foi doado em 1918 
por Laura Faro de Araújo, viúva do neto 
do Marqués de Olinda. 

Datas-limite: 1673 a 1870. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. O material icono
gráfico recebeu tratamento específico. 
Dimens0es: 2,25m textuais. Sao 2648 
documentos em 15 latas, incluindo dese
nhos e gravuras. 

Conteúdo: Acervo importante para o es
tudo do processo de espolia\:ªº das terras 
de aldeias, da política indigenista do Im
pério e dos mecanismos de explora9ao da 
for9a de trabalho indígena na segunda 
metade do século XIX, espe~ialmente no 
Ceará, Pernambuco, Paraná, Mato Gros
so, Sao Paulo, Maranhao e Río Grande do 
Sul. Contém também alvarás de sesmari
as em Pernambuco (1673 e 1768); pare-
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ceres do Conselho de Estado sobre terras 
de aldeias no Ceará, dadas como extintas 
pela "dispersao" dos índios e incorpora
das aos próprios nacionais; processo 
identico no Rio Grande do Sul (1850-
1859); recomendac;ao para que se tome 
política a ser seguida em outras provínci
as; pareceres sobre cat~quese, com incor
pora~ao do testemunho do Gal. Arouche 
( 1823) sobre índios chegados a Sao Paulo 
e comprados no Paraná por foices e fa
c6es; parecer autorizando agricultores de 
Viana (MA) a descer índios para lavoura 
com tres anos de trabalho sem retribui
~ao; dados sobre Díretoria de Índios no 
Maranhao, Ceará, Paraná e Mato Grosso, 
despesas com cliretores, tutela de índios e 
pagamento de salários de diretores com 
servic;o dos índios; memórías sobre 
vigararia de índios (1795); regulamento 
para aldeias no Maranhao; corresponden
cia com Santa Sé para vinda de capuchi
nhos (1862) e com Bispo do Pará (1866); 
navegac;ao no río Amazonas (1851-
1860). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela~ao dos documen-, , 
tos; Indice Onomástico; Indice por assun-
to. 

Observa~oes: Parte do arquivo encontra
se na Divisao de Manuscritos da Bibliote
ca Nacional, integrando-se a Cole~ao 
Tobías Monteíro. 

RJ12.10. Arquivo Padre Gay 

Ilistórico: Joao Pedro Gay (1815-1891) 
nasceu nos Alpes franceses e morreu em 
Uruguaiana (RS). Filho de agricultores, 
aos 8 anos iniciou os estudos nos Seminá
rios D'Embr\Jn e de Gap, concluídos aos 
21 anos. Secretário dos bispos de Gap e 
D' Auch, foi ordenado padre em 1840. 
Transferíu-se para Montevidéu (1842) a 
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fim de estabelecer urna igreja para os 
súditos franceses. Veio para Santa 
Catarina em 1843, ocupando o posto de 
vigário de Vilanova. Em 1844 mudou-se 
para o Río de J aneiro, onde lecionou fran
ces e matemática em colégios. Conego 
honorárío da Capela Imperial, historiador 
e filólogo, dedicou-se ao estudo da Iíngua 
guaraní e da hístória das miss6es 
jesuíticas. Deixou vasta bibliografía, des-... 
tacando-se a História da República 
Jesuítica do Paraguai (1863), que lhe 
valeu ·o diploma de Sócio do IHGB. O 
arquivo foí <loado por Evaristo de Morais 
( 1920) e pelo tenente Agrícola Bethlem 
(1923). Reúne manuscritos diversos com 
a produc;ao intelectual do titular, corres
pondencia pessoal e de terceiros, artigos, 
estudos, notas, serm6es e novenas. 

Datas-limite: 17 40 a 1893. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,60m textuais. Sao 412 documen
tos em 4 latas. 

Conteúdo: O acervo é relevante para o 
estudo das línguas indígenas, particular
mente o Guaraní, e para a história das 
miss6es jesuíticas. Contém trabalhos de 
etnolingüística, alguns deles inéditos, ou
tros publicados: Dicionário Francés
Guarani (1862); Gramática Guarani
Tupi; Manual de conversac;iío contrastan
do Iínguas indígenas com Portugues, 
Espanhol e Frances; Vocabulário e anota
y6es sobre plantas medicinais guarani
frances; "Novo Resumo da Gramática 
Guarani"; tradu~ao do Evangelho ao 
Guaraní; Responso_s em língua guarani 
cantados pelos índios das antigas miss6es 
do Paraguai na Semana Santa; Pequeno 
Vocabulário da Língua dos Coroados; 
Apontamentos sobre as miss6es corren
tinas na área dos rios Paraná e Uruguai 
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com dados sobre o trabalho indígena; 
biografía do Padre Roque, paraguaio, je
suíta, morto pelos índios no século XVII; 
manuscrito original da H istória da Repú
blica Jesuítica do Paraguai; relato da 
catequese realizada na regiao das Mis
s6es com informe sobre rela9ao jesuítas
índios; descri9ao da invasao e saque de 
Sao Borja das Missoes (1865); preserva-
9ao das ruínas dos Sete Povos das Mis
s6es; serm6es em guaraní; tradu~ao ao 
guaraní de Bula Papal; nove números do 
Jornal Guaraní (1886). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela~ao dos Documen-, 
tos do Arquivo Padre Gay; Indice por 

, f 

assunto; Indice onomástico. 

RJ12.11. Arquivo Prudente de Morais 

Histórico: Prudente José de Morais Bar
ros (1841-1902) nasceu em Itu e morreu 
em Piracicaba (SP). Advogado, presiden
te da Camara de Piracicaba ( 1865-1867), 
deputado eleito para a Assembléia Pro
vincial (1867) pelo Partido Liberal, 
filiou-se depois ao Partido Republicano 
(1876). Após a Proclama~ao da Repúbli
ca, presidiu o triunvirato que governou o 
Estado de Sao Paulo (1889-1890), foi 
senador a Assembléia Constituinte, Presi
dente do Senado e primeiro Presidente da 
República eleito pelo voto popular. Seu 
governo tornou-se impopular devido ao 
elevado custo de vida e a violencia da 
repressao em Canudos. No início do seu 
governo, o Brasil recebeu laudo arbitral 
favorável na questao de limites com a 
Argentina e no final com a Guiana Fran
cesa. Seus papéis encontram-se distribu
ídos pelo IHGB (a maiore mais importan
te parte), Arquivo Nacional (cole~ao 

ainda em organiza~ao em 1993 e fechada, 
por isso, para consultas), Museu Históri-
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co (Piracicaba) e Museu Republicano 
(Itu). 

Datas-limite: 1858 a 1925. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. O 
material iconográfico recebeu tratamento 
especifico no Setor de Iconografía. Di
mensoes: 2,70m textuais. Sao 18 latas. 

Conteúdo: Contém documentos pesso
ais, correspondencia pessoal e de tercei
ros, recortes de jornais, documentos di
versos, destituídos de maior interesse 
para o tema da questao indígena, a nao ser 
pelos papéis relacionados aos problemas 
de fronteiras. Cópia de carta do titular 
sobre questoes pendentes com o governo 
frances, com referencias a questao de 
limites e seu adiamento; conflitos do 
Amapá e conseqüente indeniza~ao pelo 
morticínio dos habitantes e incendio das 
casas · daquela povoa~ao; também tres 
cartas confidenciais sobre os tratados de 
limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa e 
o Brasil e a Guiana Francesa. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob , , 
forma de fichário; Indice onomástico; In-
dice por assunto; Inventário analítico. 

Observa~oes: Sobre questoes de frontei
ras, ver também dois arquivos particula
res do IHGB: Arquivo Rodrigues Alves 
(limites como Peru) e o Arquivo Domício 
da Gama (fronteiras Brasil-Peru e Brasil
Bolívia). 

RJ12.12. Arquivo Senador Nabuco 

Histórico: José Tomás Nabuco de Araú
jo (1813-1878) nasceu em Salvador e 
morreu no Rio de Janeiro. Bacharel pela 
Faculdade de Direito do Recife (1835), · 
ocupou diversos cargos de magistratura. 
Ativo na imprensa, fundou o Echo de 
Olinda (1831), com Sinimbu e Uruguai-
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ana, foi redator de O Velho de 1817 e do 
Aristarco, colaborando ainda no Uniao e 
no Lidador, todos jornais de orienta9ao 
liberal. Deputado por Pernambuco (1843-
44 e 1850-56), Presidente da Província de 
Sao Paulo (1851), duas vezes Ministro da 
Justi9a (1853 e 1865), foi Senador Vitalí
cio pela Bahia a partir de 1858. Pai de 
Joaquim Nabuco e chefedo Partido Libe
ral, lutou pela aboli9ao progressiva, sen
do um dos artífices da Lei do Ventre 
Li vre. Seu arqui vo foi depositado na Arca 
do Sigilo criada em 1850 pelo IHGB, 
impedindo que "tivesse a sorte dos papéis 
de quase todos os homens que figuraram 
na história do nosso país", segundo Joa
quim Nabuco. Foi doado definitivamente 
por Maurício Nabuco, neto do titular, em 
1926. 

Datas-limite: 1654 a 1905. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Dimensoes: 4,80m 
textuais. Sao 5.664 documentos em 32 
latas. 

Conteúdo: Contém a produ9ao intelectu
al, correspondencia pessoal e de terceiros, 
documentos oficiais, eclesiásticos, jurídi
cos e relatórios. De maior interesse é a 
correspondencia do Ministério da Justi9a 
com presidentes de província, chefes de 
polícia e bispos dando contado que deno
minam como constantes ataques de índi
os, da repressao, do estado das aldeias e 
da catequese no contexto da Diretoria de 
Índios e da Lei de Terras; ofício do Chefe 
de Polícia do Amazonas sobre conflitos 
com índios, tribos aldeadas, papel dos 
diretores que empregavam índios no seu 
servi<;o particular e atua9ao dos capuchi
nhos (1853); do Presidente do Maranhao 
sobre revolta de índios e escravos no alto 
Mearim e aldeamento de Jussaral (1853-
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1854, 23 documentos); do Presidente e do 
Bispo do Pará sobre aforamento de terras 
indígenas ( 1853 ); do Chef e de Polícia e do 
Presidente do Mato Grosso pedindo pro
videncias para sufocar a rebeliao dos 
Kayapó e escravos fugidos, cortando o 
caminho com Goiás, noticiando ainda 
morte de índios e situa9ao dos Corcados; 
documentos da polícia do Ceará (1866), 
da Corte e outras províncias (1855-
1865); estatísticas criminais do Império; 
papéis relativos a capuchinhos, navega
¡;ao no Amazonas e fronteiras. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário analítico; , , 
Indice onomástico; Indice por assunto; 
Joaquim Nabuco, Um Estadista do lmpé
rio, Rio de Janeiro, 1897. 

RJ12.13. Arquivo Virgílio Correa Fi
lho 

Histórico: Virgílio Alves Correa Filho 
(1887-1973) nasceu em Cuiabá e 1norreu 
no Rio de Janeiro. Engenheiro, jornalista 
e historiador, Secretário Geral do Estado 
de Mato Grosso (1922-1926), membro 
efe'tivo do IHGB (1931) e seu Primeiro 
Secretário, foi ainda Secretário Geral do 
Conselho Nacional de Geografía (1950-
1956), membro da Academia Mato
Grossense de Letras, do Instituto Para
guaio de Investiga96es Históricas, de ins
titutos históricos estaduais e da Academia 
Portuguesa de História. Publicou 93 tex
tos na Revista do IHGB, além de artigas 
no Jornal do Comércio e naRevistaBra
sileira de Geografia. Sua produ9ao inte
lectual abrange cerca de duzentos títulos 
entre ensaios, artigos e livros dos quais se 
destaca História de Mato Grosso. Orga
nizou os arquivos particulares do IHGB 
( 1953), deles publicando urna rela<;ao e 
elaborou um texto sobre "Missoes Brasi-
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leiras nos Arquivos Europeus". O arquivo 
contém produyao intelectual e correspon
dencia do titular e de terceiros. Foi <loado 
pela família. 

Datas-limite: 1718 a 1966. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. O material iconográfico rece
beu tratamento específico. Dimensoes: 
0,45m textuais. 

Conteúdo: Arquivo de interesse para a 
história regional do Mato Grosso, com 
docu meritas referentes as missoes no perí
odo colonial e aos aldeamentos no século 
XIX e nas primeiras décadas do século 
XX, bem como sobre a questao de frontei
ras; caderneta de notas do titular com 
notícias da capitanía de Mato Grosso 
(1718-1774); cópias manuscritas sobre 
visita as missoes da Companhia de Jesus 
em Cuiabá (1743); ofícios diversos, entre 
os quais do Cel. Almeida Serra ao Gover
nador da Capitania de Mato Grosso, tra
tando do aldeamento dos índios Guaicuru 
e Guaná (1803) e do freí Macereta ao 
presidente do Mato Grosso, enviando seu 
trabalho "Descriyao das diversas nayóes 
de índios" e do Bispo de Cuiabá, José 
Antonio dos Reis "Relayao das nay5es 
que habitam presentemente a Diocese de 
Mato Grosso" (1843); dois estudos de 
Joaquim R. Marques: "História e Lendas , 
do Brasil" e "Indios das Lavras de 
Cuiabá"; cópia de artigo do titular relati
vo a matanya dos índios Potiguar; anota
y5es de D. Atanásio Aguiar a tradu9ao de 

. ,; 

Koch-Grünberg, Entre os Indios do Rio 
Branca; cópja datilografada de descri9ao 
de urna viagem ao Amazonas (1845); 
cartas de Rui Barbosa ao Barao do Rio 
Branca sobre limites Brasil-Bolívia 
(1903). 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário analítico; 
,; ,; 

Indice onomásti.co; Indice por assunto; 
Virgílio Correa· Filho, "Arquivo do 
IHGB", RIHGB, 48. 

RJ12.14. Arquivo Visconde de Ourém 

Histórico: José Carlos de Almeida Areas 
(1825-1892), Barao e Visconde de 
Ourém, nasceu no Rio de J aneiro e morreu 
na Franya. Bacharel em Direito pela Fa
culdade de Sao Paulo (1849) e em Letras 
pelo Colégio Pedro II, foi Inspetor Geral 
de Instru9ao Pública em Niterói (1850), 
passando por diferentes pastos na Fazen
da até atingir o de Ministro e Presidente do 
Tesauro do Império. Em 1868, foi nome
ado Ministro Plenipotenciário em Lon
dres, onde serviu até 1872 quando, por 
motivo de saúde, fixou residencia na 
Fran9a, designado co.mo Superintendente 
de Imigra9ao. Demitiu-se em 1889 ao ser 
proclamada a RepúbJica. Foi men1bro do 
Instituto da OAB e do IHGB. O arquivo, 
com documentos pessoais, corresponden
cia ativa e passiva, produ9ao intelectual e 
documentos de terceiros, foi doado pela 
família em 1894. 

Datas-limite: 1550 a 1894. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 4,20m textuais. Sao 2.471 do
cumentos em 28 Jatas, incluindo material 
iconográfico. 

Conteúdo: Contém cartas régias, resolu
~oes, sentenyas, decretos imperiais, notas 
biográficas, comunica95es, projetos, re
gulamentos, requerimentos e apontamen
tos. De interesse para a questao indígena, 
encontra-se a legisla9ao compilada por 
Perdigao Malheiros; resolu96es e senten
~as sobre as terras do patrimonio das 
extintas vilas de índios de Arronches, 



312 

So u re e Mecejana no Ceará ( 1852-1854) 
incorporand~-as aos próprios nacionais; 
obra de Wilkens de Matos sobre o Ama
zonas ( 1867) com dados sobre aldeamen
tos, missoes e catequese; descri9ao de 
mapas de urna grande parte da América 
Meridional, do río Japurá, dorio Mara
ñon e Amazonas, feita pelo coronel e 
engenheiro da Quarta Partida Espanhola 
de Limites, .Don Francisco Requena 
(1789-1793); documentos diversos sobre 
limites do Brasil coma Guiana Francesa, 
com notícias sobre popula9ao de Caiena e 
do Amapá. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário analítico; , , 
Indice onomástico; Indice por assunto. 

RJ12.15. Cole~áo Alencar Araripe .· 

Histórico: A Família Alencar Araripe, 
originária do Ceará, teve destacada atua-
9ao política e intelectual ao longo do 
século XIX, em diferentes áreas do país. 
Tristao Gon9alves Pereira de Alencar 
Araripe (1790-1824) proclamou a Repú
blica do Crato na revolu9ao de 1817 ao 
lado do irmao José Martiniano de Alencar 
(1794-1860), morrendo em combate no 
vale do J aguaribe como chef e da Confede
ra9ao do Equador. Seu filho, Tristao de 
Alencar Araripe (1821-1908), formado 
pela Faculdade de Direito de Sao Paulo, 
teve destacada carreira política em diver
sas províncias. Tristao de Alencar 
Araripe Júnior (1848-1911), advogado, 
secretário do govemo de Santa Catarina, 
fundou a Academia Brasileira de Letras. 
Atuou na luta abolicionista, Tristao de 
Alencar Araripe, nascido em 1894 no 
Espírito Santo, fez notável carreira mili
tar. A família doou o arquivo em 1899, 
1901 e 1910. 
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Datas-limite: 1603 a 1944. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi- -
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 1,05m textuais. Sao 560 docu
mentos e 37 cademos manuscritos em 8 
latas. 

Conteúdo: A cole9ao está organizada em 
séries divididas por tipo de documento: 
documentos pessoais, correspondencia, 
produ9ao intelectual, documentos ofici
ais. Reúne o acervo da família, mas sobre
tudo os papéis de Tristao de Alencar 
Araripe ( 1821-1908), que foi sócio do 
IHGB. Contém cópias de documentos do 
período colonial e originais e cópias do 
século XIX. Correspondencia do Diretor , 
Geral dos Indios do Ceará com estatísti-
cas de índios adultos e crian9as de dez 
aldeias (1845-47), prisao de índios, inva
sao de suas terras e levante em Maran
guape (1822); rela9ao de aldéias e mapa 
da popula9ao indígena de Fortaleza e 
Crato (1813); ataques a índios do Ceará, 
Pernambuco e Paraíba (1819); habeas 
corpus para índio de Pernambuco (1865); 
mapa estatístico especificando o total de 
índios em aldeias de 21 distritos do Espí
rito Santo; cópias de documentos do Ar
quivo Público, com memória sobre o Ce
ará e relatórios sobre catequese; notas 
sobre a Cabanagem no Pará; cópias de 
cartas régias (1633) e de cartas ao Vice
Rei do Brasil (1692); dados sobre índios 
do Ceará como soldados em Pernambuco 
contra holandeses; substitui9ao do negro 
pelo índio como for9a de trabalho; ata
ques a fazendeiros no Vale do Jaguaribe; 
descimentos e reparti9ao de índios; uso de 
índias como amas de leite e na fia9ao do 
algodao; distribui9ao de armas de fogo 
aos índios de lbiapaba para defesa dos 
portugueses. 
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Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
" forma de fichário; Indice onomástico (lata 

" 820, pasta 19); lnventário analítico; Indi-
ce por assunto. 

RJ12.16. Cole~ao Alexandre Rodri
gues Ferreira 
Histórico: Alexandre Rodrigues Ferreira 
( 17 56-1815) nasceu na Bahía e morreu 
em Lisboa. Estudou no seminário, rece
bendo as Ordens Menores (1768). Douto
rou-se em Filosofía e Ciencias Naturais 
pela Universidade de Coimbra. Enviado 
ao Brasil pela Coroa Portuguesa, de 1783 
a 1792 estudou vastas áreas inexploradas 
da Amazonia. De volta a Portugal foi 
nomeado oficial do Ministério da Mari
nha e depois Diretor do Real Gabinete de 
História Natural, Jardim Botanico e Ane
xos. Deixou mais de 100 obras manuscri
tas, que foram <loadas pela viúva ao Real 
Museu deAjuda. Boa parte dos manuscri
tos voltou para o Brasil, concentrando-se 
na Biblioteca Nacional (51 códices), com 
os outros distribuídos entre o IHGB, o 
Arquivo Militar e o Museu Nacional. A 
Revista do IHGB publicou o "Diário da 
viagem filosófica pela Capitanía de Sao 
José do Rio Negro". Escritor, geógrafo, 
etnógrafo, naturalista e economista, dei
xou dezenas de memórias sobre zoología 
e botanica no Brasil. Nao existem dados 
disponíveis ~obre a formac;ao da docu
menta~ao da cole~ao do IHGB. 
Datas-limite: 1719 a 1826. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,20m 
textuais. 
Conteúdo: Contém cópias manuscritas e 
fotográficas e alguns originais de circula
res, bandos, ofícios, falas, listas e rela
c;óes com inf ormac;oes sobre o trabalho 
indígena na Capitanía do Rio Negro no 
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final do século XVIII e início do XIX; 
dados sobre preparativos e organizac;ao 
da "Viagem Filosófica", incluindo o pa
pel desempenhado pelos índios; circula
res do Govemador do Rio Negro determi
nando como os moradores devem atrair 
índios das matas e dando instruc;oes sobre 
alistamento; ofícios vários do governador 
regulando o número de índios no servic;o 
da Olaria Real, nos servic;os dos fortes, no 
corte de piac;aba e controlando a saída dos 
índios das aldeias; bandos do Governador 
e Capitao-General do Grao Pará, Francis
co de Souza Coutinho proibindo queimas 
e roc;as; ofícios e cartas de Alexandre 
Rodrigues Ferreira relacionados a via
gem: índiosremeiros, habilidadeededica
c;ao dos índios auxiliares na coleta, iden
tificac;ao e preparac;ao de plantas e 
animais, atua~ao dos Mura, coleta de 
plantas no rio I~ana; cópia do manuscrito 
inédito "Miscelanea histórica" de A. R. 
Ferreira sobre Belém do Pará; lista de 
comarcas, termos e freguesias da Capita
nía do Pará. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Relac;ao dos Documen
tos da Colec;ao A. R. Ferreira (lata 195, 

" pasta 66); Indice onomástico; Emílio 
Goeldi, Alexandre Rodrigues Ferreira, 
Brasilia, UnB, 1982. 
Observa~oes: Ver também a Colec;ao 
Alexandre Rodrigues Ferreira na Biblio
teca Nacional (RJ2.17). No Arquivo 
Manuel· Barata, hoje também no IHGB, 
está reunida farta documentac;ao referen
te a viagem filosófica (lata 282). 

RJ12.17. Cole~ao Dom Antonio de 
Macedo Costa 
Histórico: Antonio de Macedo Costa 
( 1830-1891) nasceu na Bahía e morreu 
em Barbacena (MG). Ordenado no semi-
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nário de Saint Sulpice, na Fran9a, douto
rou-se em direito canónico em Roma. 
Nomeado Bispo do Pará pelo Imperador, 
aliou-se ao Bispo de Olinda, Dom Vital, 
na Iuta contra o tradicional regalismo da 
Igreja no Brasil, interditando a atividade 
de Ieigos ma9ons nas irmandades e punin
do padres ma9ons, assim contrariando o 
Presidente do Conselho de Ministros, Vis
conde do Rio Branco, grao-mestre da 
ma~onaria. Processado e condenado, f oi 
preso na Ilha das Cobras (1874). Coma 
queda do Gabinete (1875) foi anistiado, 
reassumindo suas fun95es no Pará. O 
Papa Leao XIII elevou-o ao cargo de 
arcebispo da Bahía. Os últimos documen
tos da cole9ao foram doados em 1979 por 
Leonor de Macedo Costa. 

Datas-limite: 1794 a 189 l . Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 0,60m textuais. Sao 388 documen
tos em tres latas . 

Conteúdo: Reúne bulas, carta pastoral, 
circulares, ofícios, cartas, telegramas, 
desenhos, notas e portarias, com referen
cias superficiais a miss6es entre os índios; 
ofícios de Dom Antonio de Macedo Costa 
ao Presidente do Pará sobre assuntos da 
Diocese e ao superior dos capuchinhos no 
Río de Janeiro solicitando missionários 
para catequese de índios do Pará e Ama
zonas; carta recebida com relatório sobre 
o rio Piriá e povoa9ao de Itá-Assú, com 
dados referentes a constru9ao da prime ira 
igreja em Cacoal de Piriá pelos índios; 
correspondencia com missionários nas 
áreas indígenas do Uaupés e I9ana; expo
si9ao sobre negócios do Convento do 
Carn10 e seu patrimonio no Pará; bula 
para extin9ao do convento e hospício dos 
religiosos das Merces, enviada a Dom 
Francisco de Souza Coutinho (1794); 
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Missao do Bacabal; relatório da missao 
no rio Tapajós, endere~ado ao Presidente 
do Pará por missionário capuchinho 
(1876); carta de terceiro opinando sobre 
magia e feiti9aria (1840); visita pastoral 
de Dom Antonio Macedo Costa a 
Manacapuru ( 1886); carta ao Marques de 
Abrantes sobre o estado de abandono das 
missoes (1862). 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela~ao dos documen
tos da Cole9ao Dom Antonio de Macedo 
Costa, índice onomástico (lata 413, pasta , 
80); Indice por assunto. 

RJ12.18. Cole~ao Enéas Martins Filho. 
Histórico: Enéas Martins Filho (1902-
1970) nasceu em Belém do Pará e morreu 
no Río de Janeiro. Professor, jomalista e 
historiador, formou-se pela Faculdade de 
Ciencias Jurídicas e Sociais do Rio de 
Janeiro. Participou de vários congressos 
de história, entre os quais o 2º Congresso 
de História Nacional, quando apresentou 
comunica9ao sobre a missao Santo 
Amaro. Lecionou em vários estabeleci
mentos de ensino e pesquisou sobre a 
história das vías de comunica<;ao no 
Reconcavo da Baía da Guanabara até o 
interior. Membro da Comissao de Textos 
Históricos do Itamarati e Chefe da Se9ao 
de Estudos Económicos da Rio-Light 
(1951-1961), membro do IHGB e do Co
Iégio Brasileiro de Genealogía, foi agraci
ado pelo govemo portugues com a 
comenda da Ordem do Infante . Dom 
Henrique pelo papel desempenhado nas 
comemo,ra<;oes cabralinas. O arquivo foi 
doado ao IHGB por sua viúva, Sylvia 
Martins, em 1971. 

Datas-limite: 1522 a 1979. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimcnsoes: 1,50m 
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textuais. Sao 1 O latas com 867 documen
tos, incluindo mapas e plantas. 

Conteúdo: Cartas, rela96es, ofícios, de
cretos, relatórios, ordens régias, catálo
gos, mapas e plantas topográficas; rela-
9ao de processos de confirmayao de 
cartas de sesmaria na Capitania do Rio de 
J aneiro (1661-1771 ), copiada do Arqui vo 
Histórico Ultramarino; requerimento de 
instrumento de posse de terra de 
Araribóia, índio principal da aldeia de 
Sao Lourenyo (1568); requerimento do 
padre procurador dos índios Guarulho a 
D. José 1 pedindo confirmayáo de terras a 
eles concedidas (1753); bilhete do Secre
tário do Conselho Ultramarino, ordenan
do passar a carta de confirma9ao reque
rida (1754); inventário de documentos do 
Arquivo Nacional de París sobre a pre
senya francesa no Brasil; cópia de docu
mentos referentes a invasao francesa no 
Rio de Janeiro e outros papéis sobre o 
mesmo assunto, copiados da Biblioteca 
da Ajuda e do Arquivo Histórico Colonial 
(Ultramarino); relayao de documentos 
sobre o Brasil em bibliotecas e arquivos 
portugueses; notas sobre terras <loadas 
aos jesuítas no Morro do Castelo; diver
sos mapas e planos do Rio de Janeiro; 
notas sobre caminhos do Rio de Janeiro; 
rela9ao de freguesias do termo da Cidade 
do Río de Janeiro (séculas XVI a XVIII); 
percurso pelo rio Inhomirim até o 
Paraíba. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob ,, 
forma de fichário; Indice onomástico (lata ,. . 
765, pasta 14); Indice por assunto; Inven-
tário. 

RJ12.19. Cole~ao Instituto Histórico 
(1) Diversos 

Histórico: A Coleyao Instituto Histórico 
é constituída por pe9as avulsas e isoladas 
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que estao em processo de organizayao em ,. 
fundos . E a parte aberta do arquivo para 
onde convergem todos os documentos que 
nao fazem parte de cole96es ou arquivos 
particulares. Até julho de 1993 nao havia 
ainda urna relayao dos fundos. A colec;ao 
comeyou a formar-se a partir de 1838, 
quando o Conego Januário da Cunha Bar
bosa promoveu a coleta,. pelas províncias, 
de documentos manuscritos e impressos e 
cópias de documentos em arquivos e car
tórios, civis e eclesiásticos e a receber 
ofertas de fontes oficiais: Secretarias de 
Govemo e o próprio D. Pedro II. Aumen
tou sensivelmente com a cópia de docu
mentos em arquivos estrangeiros. Para 
efeitos <leste Guia de Fontes, seguindo 
parcialmente as indicac;oes de José 
Honório Rodrigues emA Pesquisa Histó
rica no Brasil, foi subdividida em tres 
conjuntos: I - Diversos, com 30,00 
metros textuais; JI - Línguas Indígenas, 
com 2,00 metros textuais e III-Cópias de 
outros Arquivos, com 30,00 metros textu
ais. Os manuscritos originais, publicados 
ou nao pela Revista do IHGB, pertencem 
a esta colec;ao. 

Datas-limite: século XV ao XX. Trata
mento técnico: parcialmente organizado. 
Organiza~ao: cronológica, por tipo/es
pécie documental, temática. Dimensoes: 
30,00m textuais. 

Conteúdo: Correspondencia sobre as
suntos do Grao Pará, abrangendo a de
marcac;ao de limites com a Espanha, a 
vigilancia de fronteiras (1766-1793) com 
notícias sobre epidemia e marte de índios 
no río Apaporis e a catequese na Ilha do 
Marajó; correspondencia do Bispo do Rio 
de Janeiro como governo da metrópole 
(1754-1800); questionário e respostas 
preenchidas pelas Camaras Municipais 
para o "Dicionário Histórico, Geográfi co 
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e Etnográfico do Brasil"; memórias diver
sas sobre catequese e civilizac;ao de índios 
enviadas ao Cenego Januário Barbosa; 
planos diversos para civiliza9ao dos índi
os do Pará ( 1806) e dos Guajajara do río 
Pindaré (1842); descric;oes corográficas, 
relatos de expedi96es, descri96es de ríos e 
notícias diversas de viajantes; documen
tos sobre a conquista e ocupac;ao dos 
Campos de Guarapuava (1810-1820); 
notícias sobre Botocudos do rio Mucuri 

" (1858); relatórios de Diretores de Indios; 
coleta da tradi9ao oral dos índios do río 
Caiari-alto rio Negro por Max Roberto 
( 1890); notas sobre a civilizac;ao de índios 
de Paraíba do Sul (1800); pastorais e 
visitas a índios por vários bispos; infor
mac;oes sobre índios Pimenteira (1779-
1807 e 1827), Xerente (1827), Timbira 
(1761-1766) e muitos outros grupos. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Revista do IHGB, onde 
muitos desses manuscritos foram edita
dos. 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfiJmado. 

RJ12.20. Cole~ao Instituto Histórico 
(11) Línguas Indígenas 

Histórico: Urna parte da Colec;ao Institu
to Histórico está constituída por docu
mentac;ao relacionada a diferentes línguas 
indígenas faladas no Brasil, composta de 
artigos manuscritos enviados para publi
cac;ao na Revista do IHGB, alguns deles 
publicados e outros inéditos; de trabalhos 
realizados por estudiosos, sobretudo do 
século XIX, com urna preocupac;ao níti
damente lexicográfica; de cópias manus
critas, datilografadas e em microfilmes, 
de trabalhos clássicos na área de etno
lingüística escritos no período colonial e 
de coleta de léxico em línguas indígenas 
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feíta por sertanistas, viajantes e missioná
rios; dicionários, gramáticas, vocabulári
os, catecismos, poesías, hinários, com
pendios de doutrina crista, apontamentos, 
artigos e estudos diversos. A maioria é 
formada por cópias, mas existem também 
alguns originais que deram entrada no 
Arquivo do IHGB em diferentes épocas, 
por formas distintas e de origem variada. 

Datas-limite: século XV ao XX. Trata
mento técnico: parcialmente organizado. 
Organiza~ao: temática. Dimensoes: 
2,00m textuais. 

Conteúdo: Cópia em microfilme da Arte 
da GramáticadaLínguaMais Usada do 
Brasil (1595); poesías em Tupi do Padre 
Anchieta; Partículas de la Lengua 
Guarani, pelo padre Restivo ( 1724) com 
anota~oes de Couto de Magalhaes 
(1895); Vocabulário Guarani, do Barao 
de Merian (1624); Compendio da doutri
na crista em língua indígena ( 1740). Den
tre os vocabulários-, dicionárips e gramá
ticas, destacam-se: Nheengatu-Italiano 
de Stradelli, oferecido ao IHGB por 
Nunes Pereira; de Língua Brasílica por 

" Pedro Luiz Simpson; dos Indios do Ceará 
( 1885) por Paulina N ogueira~ do Piauí 
(1851); dos Cayuás (1851); dos Kayapó; 
dos Bakahiri (1921); do Nheegatu e do 
Puri (1885); do Bororo por Basílio de 
Magalhaes (1918); do Iaté-Portugues por 
Mário Melo ( 1928); do Sirionó pelo padre 
Anselmo (1940); do Kariri (1928); Pe
queno C~tecismo em Guaraní; Aponta
mentos sobre língua Kre-ye, Timbiras do 
Gurupi. Há também cademos de anota
~6es e es tu dos di versos de Batista Barbo
sa, Plínio Ayrosa, Rodolfo García, Edgar 
Serzedelo de Carvalho (pai e filho ), Este
vao R. de Carvalho ( 1882), Batista Cae
tano de Almeida, Couto de Magalhaes, 
Barao de Antonina, Gonc;alves Dias e 
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outros. Encontram-se, ainda~ discos em 
língua Bakairi (1921) para gramofone 
(oferta de Rondon) e muitos outros docu-
mentos. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Índice temático; Max 
Fleiuss, "O IHGB através de sua revista", 
RIHGB, 1938. 

RJ12.21. Cole~ao ·Instituto Histórico 
(111) Cópias de Outros Arquivos 
Histórico: lndependente da documenta
c;ao reunida no Fundo Conselho Ultrama
rino (RJ12.27), a Colec;ao Instituto Hi
stórico recolheu massa expressiva de 
documentos copiados de arquivos provin
ciais e sobretudo de arquivos estrangei
ros, abrangendo Portugal, Espanha, 
Franc;a, Holanda, Itália, Alemanha, Sué
cia, Noruega, Rússia, Bélgica e Paraguai. 
A primeira iniciativa foi de Rocha Cabral 
(1838) que propoe ao IHGB copiar docu
mentos em arquivos portugueses e sugere 
o envio pelo Ministério de Negócios Es
trangeiros de adidos a Espanha com a 
mesma finalidade ( 1839). José Maria do 
Amaral, removido para Madri e Lisboa, 
foi o primeiro pesquisador público a cum
prir tal tarefa, seguido por Vasconcelos 
de Drumond em arquivos de Portugal 
( 1842-46), Varnhagen em Portugal 
(1842-46), Espanha (1851-58) e outros 
países da Europa, onde viveu até 1876, o 
Visconde de Uruguai nos arquivos famili
ares . dos Marqueses de Penalva e 
Resende, Joaquim Caetano da Silva no 
Arquivo Real de Haia, Franklin Massena 
no Arquivo da Companhia de Jesus em 
Roma ( 1864 ), a missao Norival de Freitas 
(1907) em Portugal, Pimenta Bueno nos 
arquivos provinciais de Mato Grosso, 
Sao Paulo e no Paraguai (1836-1838), 

317 

além de outras cópias feítas por diversos 
pesquisadores. 
Datas-limite: século XV ao XX. Trata
mento técnico: parcialmente organizado. 
Organiza~ao: cronológica, temática, por 
tipo/espécie documental. Dimcnsocs: 
30,00m textuais. 
Conteúdo: Cópias fotográficas de docu
mentos do Arquivo Histórico Colonial 
relativos a Bahía (século XVII) e cópias 
autenticas do "Livro Dourado da Relac;ao 
da Bahía", extraídas em 1752; documen
tos sobre o domínio holandes no Brasil 
(1'637-1654); cerca de 35 cadernetas com 
anotac;oes de manuscritos relativos ao 
Brasil existentes em vários arquivos da 
Espanha por Pedro Souto Maior; cópias 
de documentos de Évora por Joao Lúcio 
D' Azevedo; cópias da Biblioteca Ambro
siana de Milao, Biblioteca Nacional de 
Lisboa, da Ajuda, de V. Emanuelle e de 
Casanatense em Roma: fotocópias de do
cumentos do Brasil Holandes da Bibliote
ca do Co 1grcsso Norte-Americano, de 
papéis jesuítas eta Academia de História e 
da Biblioteca San.Isidro de Madri (em 
microfilme); docúmentos do Arquivo de 
Simancas sobre as capitanías do Sul 
( 1777-1798), por Dulcídio Lacerda; có
pias do Arquivo Nacional de Paraguai, 
com dados sobre Bororo e Coroado; cópi
as do Arquivo Geral de Índias e outros da 
Es pan ha feitas por Eliseu de Araú jo Lima 
(datilografadas, abrangendo 1493 a 
1830); cópias manuscritas, datilogra
fadas, fotográficas e em inicrofilmes de 
outros arquivos europeus e de Camaras 
Municipais do Amazonas, Pará, Mato 
Grosso, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ceará 
e outras províncias e estados. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Índice Cronológico de 
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bulas, breves e outros documentos da 
Torre do Tombo; Rela9ao dos documen
tos coligidos na Holanda por Joaqu.im 
Caetano da Silva; Rela9ao dos documen
tos copiados por Vamhagen no Arquivo 
de Simancas; Lista dos documentos do 
Arquivo Histórico Militar de Madri; Re
la9ao de documentos relativos ao Brasil 
nos Arquivos Holandeses. 

Microfilme: o conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ12.22. Cole~ao Luís Rodolfo Caval
canti de Albuquerque 

Histórico: Luís Rodolfo Cavalcanti de 
Albuquerque (1847-1915) nasceu em 
Belém e morreu no Rio de Janeiro. Funci
onário do Tesauro e da Alfandega, dedi
cou-se aos estudos economicos e financei
ros sobre o comércio e navega9ao da 
Amazonia comos países limítrofes (Peru 
e Bolívia). Desempenhou, ainda, comis
s5es especiais de estudos e organiza9ao 
das alfandegas de Juiz de Fora e Sao 
Paulo. Foi sócio correspondente e mem
bro do IHGB, do Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahía e de outras institui-
96es científicas e culturais. Grande parte 
doacervofoidoadoaoIHGBem 1915por 
Luiz Rodolfo Cavalcanti de Albuquerque 
Filho. 

Datas-limite: 1871 a 1913. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 1, 1 Om textuais. Sao 1 .882 docu
mentos em 9 latas. 

Conteúdo: A cole9ao contém cartas, ofí
cios, circulares, memorandos, projetos, 
relatórios, memórias, recortes de jornais, 
informa96es enviadas a Diretoria das 
Rendas Públicas do Amazonas sobre os 
peruanos no rio I9á ou Putumayo e nave-
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ga9ao na fronteira Brasil-Colombia, no 
momento do massacre contra índios Bora 
e Huitoto (1904), feito por Julio Cesar 
Arana; carta recebida sobre quest6es de 
limites entre Brasil e Bolívia, acom
panhada de relatório impresso de Thau
maturgo de Azevedo (1899); documentos 
sobre a Questao do Acre e instala9ao do 
Pontao Boliviano em Puerto Alonso 
( 1897-1899); estudos particulares sobre 
o Território do Acre, e sobre o comércio e 
navega9ao entre Pará e Amazonas. Há 
men\:ªº a for9a de trabalho indígena nos 
seringais e referencias sobre popula96es 
indígenas em áreas de fronteira. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob , , 
forma de fichário; Indice onomástico; In-
dice por assunto; Rela\:ªº dos documen
tos da Cole9ao Luis Rodolfo (lata 202, 
pasta 55). 

RJ12.23. Cole~ao Marechal Andréa 

Histórico: Francisco José de Souza Soa
res de Andréa (1781-1858) nasceu em 
Lisboa e morreu em Sao José do Norte. 
Formado em engenharia e navega9ao, as
sentou pra9a em 1796. Após a campan ha 
de 1801, em Portugal, veio para o Brasi 1 
com a Família Real em 1808. Serviu no 
ArquivoMilitare, a partir de 1817, tomou 
parte em diversos conflitos armados, in
clusive a Campanha Cisplatina. Foi pre
sidente das províncias do Pará (1836) -
onde comandou a repressao a Cabanagem 
- de Santa Catarina ( 1839), do Rio Gran
de do Sul (1840 e 1848), de Minas Gerais 
(1843) e da Bahia (1844). Foi parlamen
tar pelas províncias do Pará e Río de 
Janeiro e chefiou a Comissao de Limites 
entreoimpérioeo Uruguai(1854). Publi
cou diversas memódas, relatórios e notas 
sobre a questao de limites, além de cartas 
e plantas de algumas regi6es brasileiras. 
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Em 1855, recebeu do Imperador Dom 
Pedro II o título de Barao de Ca9apava. 

Datas-limite: 1662 a 1861. Tratamento 
técnico: totalmente organizado". Organi
za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: O, 15m textuais. Contém 195 docu
mentos em urna lata. 

Conteúdo: Contém resumo do diário da 
Comissao de Demarca9ao de Limites 
Brasil-Uruguai, instru96es e notas ofici
ais sobre o mesmo tema, além de aponta
mentos e memórias, descri96es e diários 
relativos a explora9ao de vários rios: ha
cia dorio Negro (AM) com estimativa da 
popula9ao indígena em cada aldeia, loca
liza9ao de tribos e escraviza9ao de índios; 
rios Juruena, SumidounY e Tapajós 
(1794); rios Sararé, Guaporé, Tapajós e 
Jaurú (1789) com observa96es sobre 
Apiaká, Pareci, Maymbaré e Cabixi, ro
c;as e conflitos com portugueses; rios do 
Sono e Tocantins ( 1850), publicado na 
RIHGB; rio Amazonas e afluentes 
(1833). Há ainda umadescri9ao da Capi
tania de Mato Grosso (1797); extrato de 
viagem por áreas limítrofes de Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Babia (1812), testemunhando conflitos 
com índios, com relatório da Junta Militar 
de Catequese e Civilizac;ao e dados sobre 
os Puri, de Muriaé, os Arrepiado, os 
Botocudo, e outros do Vale do rio Doce; 
relatório sobre rio Mucuri (1836) envol
vendo Botocudo, Giporoca, Naknenuk e 
Maconi; despacho sobre limites com a 
Guiana Francesa, com informe sobre áre
as ocupadas por Magés e Aronas e men
c;ao a catequese; cópia da "Rela9ao" de 
Heriarte (1662) sobre o Amazonas e 
Solim6es; descri9ao de cerimonias em 
aldeias dos jesuítas. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Inventário da Cole9ao 
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Marechal Andréa; Indice onomástico 
(pasta 65, lata 94); Índice por assunto 
(pasta 65, lata 94). 

Observa~0es: Outros documentos do 
Marechal Andréa podem ser encontrados 
no Arquivo Manuel Barata (do IHGB), 
por ele adquiridos de um neto do Mare
chal. 

RJ12.24. Cole~ao Max Fleiuss 

Histórico: Max Fleiuss (1868-1943) 
nasceu no Río de Janeiro, onde cursou 
humanidades, transferindo-se depois 
para Sao Paulo. Funcionário da Diretoria 
Geral dos Correios e jomalista, foi reda
tor da Província de Sao Paulo e colabo
rador no Correio Paulistano e no Jornal 
do Comércio. Fundou as revistas A Se
mana e Século XX. Membro correspon
dente da Academia de Ciencias de Lisboa 
e de diversas outras academias estrangei
ras, foi sócio do IHGB e de vários institu
tos estaduais. 

Datas-limite: 1870 a 1950. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~o: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 1,20m textuais. 

Conteúdo: Contém a correspondencia 
ativa e passiva do titular e documentos 
diversos, sem grande relevancia para a 
temática indígena, que aparece apenas 
episodicamente em sua correspondencia, 
excetuando as cartas de Plínio Ayrosa 
com referencia as línguas indígenas, par
ticularmente a documenta9ao do IHGB 
que reúne os versos tupis do padre José de 
Anchieta e as cartas de Alberto Lamego 
ao titular, enviando o seu trabalho Terra 
Goitacá e manuscritos inéditos em seu 
poder. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela9ao de Documen-

-
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, , 
tos; Indice onomástico; Indice por assun-
to. 

RJ12.25. Cole~ao Morales de los Rios 
Histórico: Adolpho Morales de Los Rios 
( 1858-1928), arquiteto brasileiro de ori
gem espanhola, nasceu em Sevilha e mor
reu no Río de Janeiro. Na Espanha proje
tou o Banco de España (Madri, 1884) e o 
grande Teatro de Cádiz (1886). Aquare
lista, gravador e escultor, foi um dos 
pioneiros do urbanismo no Brasil, respon
sável pelo plano para a cidade de 
Teresópolis, o projeto do Ins~ituto 
Oswaldo Cruz, em Manguinhos, con
struído em estilo Mourisco na administra-
9ao Pereira Passos. Interessado nos gru
pos indígenas do Brasil, produziu 
diversos estudos, a maioria deles inéditos, 
alguns outros publicados nos Anais do 
Congresso Internacional de America
nistas. A cole9ao reúne dezenas de cader
nos manuscritos, contendo esses estudos e 
aqueles realizados por seu fiJho, Adolpho 
Morales de Los Ríos Filho, que continuou 
a obra do pai. Sócio do IHGB, autor do 
Dicionário de Arquitetura, de Los Rios 
Filho morreu em 1973. O arquivo deu 
entrada no IHGB em 1974. 

Datas-limite: 1872 a 1950. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 1,05m textuais. 
Estao agrupados num total de 7 latas. 

Conteúdo: Contém cadernos manuscri
tos coma produ~ao intelectual de Morales 
de Los Ríos, pai e filho, a maioria deles 
sem data. Vários estudos sobre a habita
~ªº indígena brasileira e a etimología de 
palavras que a designam; as fortifica96es 
da Guanabara; estudos de história, arque
o logia, etno.logia e religiao dos povos 
americanos, intitulado "Dos Andes ao 
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Marajó"; anota96es sobre a Ilha do Go
vernador, com dados sobre títulos de pos
se de terras na freguesia da Ilha, excursao 
histórica ·dos franceses e rel¡;t~ao dos 
Tamoio com Estácio de Sá; estudos sobre 
religiao, entre os quais "Os Caraíbas", 
com hierarquia da feiti9aria e magia 
ameríndia, sobretudo no Brasil e nas An
tilhas; estudo sobre o mito indígena de 
Sumé; trabalho publicado nos Anais do 
XX Congresso Internacional de 
Americanistas (1924) sobre pajelan9a e 
curandeirismo; analogía das religioes in
dígenas e orientais; diversos manuscritos 
e artigos de jornal sobre Araribóia e sobre 
o aldeamento de Sao Louren90; estudos 
sobre etimologia indígena, acompanha
dos _de mapa do baixo Amazonas e seus 
afluentes (1872) do Arquivo Militar; re
querimento ao Congr~sso para concessao 
de estrada de ferro Xingu-Araguaia e 
navega9ao no Xingu. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela~ao dos Documen
tos da Cole9ao Morales de Los Rios; , , 
Indice onomástico; Indice por assunto; 
Inventário analítico. 

RJ12.26. Cole~ao Renato Barboza Ro
drigues Pereira 
Histórico: Renato Barboza Rodrigues 
Pereira, militar com patente de coronel, 
participou de inspe~oes e levantamentos 
geográficos para· a instala~ao de linhas 
telegráficas entre o Mato Grosso e o 
Amazonas. Auxiliar de Rohdon, quando 
ainda tenente recebeu do entao coronel 
Rondon a incumbencia de organizar em 
Cuiabá um posto astronómico, em comu
nica9ao direta como Observatório do Rio 
de Janeiro, que passou a funcionar desde 
1909. Poi chefe de diversas Comissoes de 
Demarca9ao de Limites, entre as quais a 



Rro DE J ANEIRO 

que demarcou as fronteiras entre o Ama
zonas e o Pará, e a Comissao Brasi leira de 
Limites Setor Oeste, além de sócio corres
pondente da Sociedade Geográfica de 
Lima (1939) e da National Geographic 
Society ( 1958). Nao existem informa96es 
disponíveis sobre a incorpora9ao da cole-
9ao ao acervo do IHGB. 

Datas-limite: 1880 a 1944. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,30m 
textuais. Sao 232 documentos em duas 
latas. 
Conteúdo: Contém diários, re1atórios e 
documentos diversos referentes as regi6es 
de fronteira e a explora9ao de ríos, com 
informa96es sobre popula96es indígenas. 
Cartas recebidas pelo titular com notícias 
do trabalho das turmas de servi90 da 
explora9ao de nascentes de vários rios da 
Amazonia e con tatos com índios ( 1941 ); 
relatório de reconhecimento do · rio 
Querari pelo capitao Frederico Rondan 
( 1933 ); relatório do río Menachi e diário 
de explora~ao dorio Manoa (1880); limi
tes com a Venezuela, Peru, Bolívia e 
Argentina, abrangendo estudos, notas, 
rascunhos e cartografia; correspondencia 
de membros da Comissao de Linhas Tele
gráficas Mato Grosso-Amazonas ( 1916); 
·roteiro da viagem de Manaus a primeira 
cachoeira do río Taraira e daí as suas 
cabeceiras pela Comissao Brasileira de 
Limites-Setor Oeste; correspondencia do 
titular com autoridades govemamentais 
( 1923-27) referente aos trabalhos da Co
missao de Limites dos Estados do Norte; 
diligencias para reconhecimento de aci
dentes físicos nas fronteiras do Pará e 
Amazonas (1925); a obra "O Barao do 
Rio Branco e as fronteiras do Brasil" 
(datilografado, sem data, sem autor). 
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Acervo útil aos estudiosos interessados 
na expansao para o centro-oeste. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Rela9ao de documen
tos; Índice onomástico (lata 920, pasta ,. 
36); Indice por assunto (lata 920, pasta 
36); lnventário analítico. 

RJ12.27. Conselho Ultramarino 

Histórico: Esta cole9ao é constituída de 
documentos referentes ao Brasil existen
tes no Arquivo do Conselho Ultramarino, 

; 

Biblioteca de Evora, Arquivo da Torre do 
Tombo e Biblioteca de Lisboa, coligidose 
mandados copiar pelo poeta Gon9alves 
Dias e pelo comendador Joao Francisco 
Lisboa, porordem do Imperador D. Pedro 
II. O balan90 crítico dos resultados da 
missao Gon9alves Dias foi feíto por José 
Honório Rodrigues, para quema Gon9al
ves Dias "falta va preparo metodológico e 
informa9ao bibliográfica", enquanto Joao 
Francisco Lisboa, sob a orienta9ao de 
Varnhagen, deu seqüencia ao trabalho 
"com mais preparo e mais voca9ao". 
Mandaram fazer cópias de crónicas, me
mórias, documentos oficiais, correspon
dencia, cartas-régias, al varás, provis6es e 
avisos, ha vendo em alguns casos copiado 
documentos já transcritos e até mesmo 
publicados. 

Datas-limite: 1561 a 1807. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za«;ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 2,20m textuais. Sao 97 volumes 
encadernados. 

Conteúdo: Documenta9ao útil para ava
liar o potencial da for9a de trabalho indí
gena no período colonial, o papel dos 
colonos, missionários e coroa portuguesa 
nos diferentes sistemas de trabalho, espe
cialmente durante a vigencia do Regimen-



322 

to das Missoes (1686-1755) e do 
Diretório Pombalino (1758-98). Contém 
livros de regimentos do Conselho Ultra
marino, correspondencia oficial de gover
nadores e vice-reís, documentos diversos 
sobre atua9ao das missoes, catequese, 
aldeamentos, conflitos e política indige
nista da coroa portuguesa nos Estados do 
Brasil e Maranhao e Grao-Pará; dados 
demográficos, abrangendo mapas de nas
cimentos, casamentos e martes de índios 
de aldeias do Maranhao, Pará, Goiás, 
Mato Grosso, Rio Negro e Sao Paulo; 
rela9oes de índios fugidos, de índios re
partidos; informa95es sobre epidemias, 
trabalho nos engenhos, lavoura, obras 
púb1icas, servi90 real e drogas do sertao; 
notícias sobre descimentos, resgates e 
guerras justas em todas as regioes; dados 
sobre conflitos pelo controle da for~a de 
trabalho indígen~ entre missionários, co
lonos e coroa; rebeli5es e levantamentos 
de índios; guerras ofensivas e defensivas 
como forma de recrutamento de mao de 
obra; cotidiano das aldeias de reparti9ao. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichári o; Consultas do RJ, índice 
do 1º vol., 1674-1700 (lata 399, doc. 5); , 
Indice dos manuscritos relativos a histó-
ria do Brasil do Conselho Ultramarino e , 
daBibliotecadeEvora(lata 121,docs 1 e 
2); Manuscritos relativos a história do 
Brasi 1 do Conselho Ultramarino, Tomo 6, 
1668-1752 (lata 133, doc. 15); Catálogo 
de documentos mandados copiar por D. 
Pedro II (RIHGB, 67, 1906); Catálogo de 
manuscritos do IHGB organizado por 
ordem alfabética (1884); Exposi9ao so
bre a cataloga~ao dos manuscritos do 
IHGB (RIHGB, 47, parte 1, 1884); Enu
mera~ao dos documentos do Arquivo do 
IHGB (RIHGB, 55, 1922); Rela9ao dos 
autógrafos e originais do IHGB (RIHGB, 
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47, 1884); J. C. de Macedo Soares, Fon
tes da História da lgreja no Brasil, Sao 
Paulo, 1954; Claúdio Ganns, "Rumo 
para a pesquisa do ·Arquivo do IHGB"; 
Virgílio Correa Filho, "Arquivo do 
IHGB", RIHGB, 215, 1953; Catálogo 
dos documentos sobre Siio Paulo exis
tentes no IHGB. Sao Paulo, 1954. 

RJ12.28. Iconografia 

Histórico: A Sec;'ao Iconográfica do Ar
quivo do IHGB foi formada ao longo dos 
anos por doa9ao e aquisi9ao de originais e 
reprodu9oes, algumas delas ampliadas, 
de fotos, ilustra9oes, desenhos, retratos e 
gravuras, entre outros. Parte da Se9ao é 
de peyas provenientes de arquivos parti
culares. Arranjadas em 88 latas e em 30 
gavetas de seis armários, tendo como cri
tério o tamanho das pe9as, o acervo 
iconográfico estava em processo de reor
ganiza9ao em agosto de 1993, com a 
transferencia das pe9as de latas para pas
tas, seguindo sempre o critério do tama
nho. Na .última contagem em 1985 
totaliza va 8.200 pe9as catalogadas em 31 
álbuns. 

Datas-limite: século XV ao XX. Trata
mento técnico: parcialmente organizado. 
Organiza~ao: Arranjo por tamanho. Di
mens0es: Eram 8.200 pe9as no levanta
mento feíto em 1985. Hoje sao mais de . 
10.000 pe9as. 

Conteúdo: Contém fotos de índios Cane
la, Kaingang, Coroado e outros grupos 
<loadas por Inspetorias do SPI; ilustra-
95es de Xavante, Bororo, índios da Ilha do 
Bananal; cópias fotográficas de gravuras 
e ilustra96es de Tupinambá, Botocudo e 
outros, a partir de Léry, Staden, Crévaux, 
Debret, Spix, Martius; gravuras de tabas, 
armas, utensílios, enfeites, dan9as, cano
as; aquarela de Cambeba e Caripuna; 

J 
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fotos e ilustra<;6es de Guaicuru, Puri, 
Tabajara, Anambé, Apiaká; máscaras, 
enfeites, instrumentos musicais, cestaria, 
arcos, flechas, interior de cabana; ilustra
<;6es publicadas em trabalhos de Roquete 
Pinto, Herndon, Levasseur, Theodore 
Roosevelt, Mello Morais, Príncipe 
Maximiliano, Couto de Magalhaes, 
Teodoro Sampaio, Ferdinand Denis, 
Ernesto Azevedo, Manuel Peregrino da 
Silva, Jacques Durique, Taunay, Jean 
Manzon e outros, sobre objetos da cultura 
material de diversos grupos entre 
Makuxi, Kuben-kra--ken, Karajá, Juri, 
Guarani, Guaná, índios do Chaco, do 
Amazonas, Mato Grosso e Goiás, Kadi
weu, Cainá, Munduruku, Miranha, Ara- . 
ra, Coretú, Passé, Mayoruna, Catauaxi, 
Mawé, Baniwa, Tukano, Bakairi e muito 
outros. 

Instrumentos de pesquisa: Catálo~o sob 
forma de fichário. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ13 - MINISTÉRIO DAS RE
LA~ÓES EXTERIORES - AR-, -
QUIVO HISTORICO DO ITA-
MARATY 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério de Rela<;6es Exteriores 
Subsecretaria Geral de Administra<;ao e 
Comunica<;6es 

Endere~o: Av. Marechal Floriano 196 -
Centro - 20.080-000 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 253-5720. Telefax: 
(021) 263-9571. Telex: 212-1761. 

Responsável: Lúcia Monte Alto Silva 
(Chefe do Setor do Arquivo Histórico do 
Río de Janeiro) 
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Atendimento ao público: necessita auto
riza<;ao. Horário: 2ª a 6ª. 12h as 18h. 

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

R.113.1. Arquivo das Missoes Diplomá
ticas Brasileiras 

Histórico: A cole<;ao f oi formada gradu
almente comos recolhimentos feítos pelas 
missoes diplomáticas brasileiras em di
versos países, ou por extin<;ao de um 
consulado, ou por falta de espa<;o físico 
numa embaixada ou missao, ou ainda por 
f or<;a de circulares da Secretaria de Esta
do ordenando o seu recolhimento, seguin
do critérios diversos e em distintos perío
dos. Os arquivos sao constituídos por 
correspondencias, despachos, ofícios, 
notas, circulares, relatórios, pareceres, 
consultas, requerimentos, certidoes, li
vros de registro, quadros estatísticos, 
mapas, inventários, ordens do día, memó
rias e dossies. Compoe-se dos arquivos de 
32 miss6es diplomáticas. 

Datas-limite: 1823 a 1970. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: cronológica, por tipo/espéc ic 
documental. Dimensoes: 315,00m textu-. 
a1s. 

Conteúdo: Cole<;ao importante para ava
liar o potencial da for<;a de trabalho indí
gena, o papel da catequese e as diferentes 
políticas indigenistas dos estados nacio
nais sul americanos, em forma<;ao no sé
culo XIX. Destaque para missoes diplo
máticas no Vaticano, em Paris, Londres, 
Assun<;ao, Bogotá, La Paz, e Caracas. A 
documenta<;ao da lega<;ao no Vaticano 
acomp(lnha o processo de envio de capu
chinhos ao Brasil (1840-1872). O arquivo 
de Londres recolhe testemunhos de índios 
Paraviana sobre resgates no rio Branco e 
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atrac;ao de Arekuna e Macuxi e reúne 
correspondencia com o governo do Pará 
sobre conflitos no Oiapoque. A Missao 
em París contém um manuscrito sobre a 
história do Pará ( 1616-1896), tratados 
Brasil-Franc;a regulando devoluc;ao recí
proca de índios, missoes e escraviza<_;ao. 
Na de Assunc;ao, encontra-se a persegui
c;ao de índios por brasileiros em território 
paraguaio. De La Paz, há informac;6es 
sobre o encentro de índios coma Comis
sao de Limites e o uso de índios no garim
po. De Caracas descreve-se o aliciamento 
de índios do território venezuelano do rio 
Negro, a coleta de salsaparrilha e escolas 
indígenas (1846). De Bogotá, há informa
<;6es sobre um aldeamento no Ic;ana, o 
incendio de aldeias e ordens ao comando 
militar para impedir o aliciamento. Tam
bém há dados sobre as missoes 
franciscanas no Orenoco e Negro, com 
índios Manao (1764). 
Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, Parte 
IV. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza
c;ao. 

R.113.2. Arquivo das Reparti~oes Con
sulares Brasileiras 

Histórico: Arquivos de 214 repartic;oes 
consulares brasileiras, recolhidos em épo
cas diferentes e obedecendo a critérios 
variados, compoem esta colec;ao, que re
úne correspondencia recebida e expedida 
por consulados ou vice-consulados brasi
leiros em mais de 200 cidades do mundo 
inteiro e documentac;ao interna referente a 
concessao de passaportes, procurac;oes, 
faturas, livros de registro, manifestos de 
carga, matrículas, casamentos, óbitos, 
recibos de renda, 1napas e balancetes, 
inventários e mac;os especiais com docu-
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mentos diversos sobre determinado as
sunto. Grande parte da documentac;ao é 
de natureza burocrática, irrelevante para 
a história indígena e do indigenismo. De 
interesse para o tema, alguns documentos 
dispersos nos arquivos das representa
c;oes consulares brasileiras em !quitos, 
Caiena, Nazareth, Paramaribo e Porto 
Alonso. 

Datas-limite: 1811a1970. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: cronológica, temática, tipo/es
pécie documental. Cada arqui vo constitu i 
um fundo e está organizado em sec;6es. As 
sec;6es sao formadas por séries ordenadas 
por proveniencia e cronologicamente. Di
mensoes: 460,00m textuais. 

Conteúdo: Contém alguma documenta
c;ao útil para compor o quadro do uso da 
forc;a de trabalho indígena naextrac;ao da 
borracha na Amazonia, as formas de seu 
recrutamento, os conflitos daí decorrentes 
e o papel do Servic;o de Protec;ao aos 
" Indios e Localizac;ao de Trabalhadores 
Nacionais em áreas de fronteira. O arqui
vo de !quitos reúne correspondencia com 
os governos do Amazonas e Pará e com 
autoridades locais, onde estao ofícios de 
Julio Cesar Arana com dados sobre im
portac;ao de armas e munic;oes que seriam 
depois usadas contra os Bora, Andoke, 
Ocaina e Huitoto nos massacres do rio 
Putumayo; movimento de barcos e merca
dorias, importa~ao de armas e pólvora 
por comerciantes e seringalistas; con:fli
tos no rio Chandless e contra tribos do alto 
Curanga; prisao de índios e varíola no 
Javari; adoc;ao de crianc;as indígenas. O 
vice-consulado de Nazareth (1895-1920) 
contém correspondencia com o delegado 
do SPI no rio Javari e afluentes e informa
c;oes sobre o aliciamento de índios 
Mangerona no rio Itecoahy. O de Caiena 
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possui corresponde11cia da Presidencia do 
Pará informando o consulado sobre o 
interrogatório do índio Papayá Trangapá, 
acusado de assassinato; referencia aos 
índios do Amapá em carta dirigida· ao 
visconde de Abaeté. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, Parte V. 

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

RJ13.3. Arquivo Particular de Joa
quim Na buco. 

Histórico: Joaquim Aurélio Barreto 
Nabuco de Araújo (1849-1910) nasceu 
no Recife e faleceu em Washington D.C., 
destacando-se na vida pública e, sobretu
do, no movimento abolicionista. Como 
diplomata, foi adido em Washington e 
Londres em 1877. Nomeado pelo Presi
dente Campos Salles advogado da posi-
9ao do Brasil na questao da Guiana, foi 
também o primeiro titular da lega9ao em 
Londres (1899). Escreveu tres memórias 
sobre a disputa com a Guiana Inglesa, 
arbitrada pelo Rei da Itália, a quem apre
sentou a memória "O Direito do Brasil". 
Após sua morte, seu arquivo ficou sob a 
guarda da Biblioteca do Itamaraty, com 
as chaves em poder da família. Parte do 
acervo, referente a campanha aboli
cionista, foi doada ao Instituto Joaquim 
Nabuco de Pesquisa, no Recife. Organi
zado por sua filha, Mariana Nabuco, foi 
feita a entrega definitiva ao ltamaraty, em 
1971, pelo filho Maurício Nabuco, de 
papéis pessoais ou oficiais, relativos as 
rela96es exteriores. 

Datas-limite: 1724 a 191 O. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. A docu
menta9ao está organizada temática e ero-
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nologicamente, dividida em se96es. Di
mensoes: 2,55m textuais. 

Conteúdo: Contém papéis envolvendo 
atividades sociais e políticas do titular, 
artigos, discursos e conferencias sobre a 
questao do Acre; originais da questao de 
limites Brasil-Guiana Inglesa, com pré
senten9a, laudo e pós-senten9a; cópias de 
documentos de viagens e explorac;oes do 
século XVIII; as "Notes Adjointes au 
Contre-Mémoire Anglais", com anota-
96es do próprio Nabuco; manuscrito com 
tradu9ao do texto de Schomburgk sobre a 
Guiana Inglesa; o arquivo da missao Bra
sil-Guiana, copiado e encadernado em 
oito volumes; a correspondencia de 
Nabuco como embaixador em Washing
ton; cópias de relatos de Stradelli, von 
Martius, A. R. Ferreira, Lobo D' Almada 
e Xavier de Mendon9a. O conjunto é 
importante para a história da ocupa9ao 
das bacías dos rios Branco e Negro, com 
informa96es sobre o recrutamento de ín
dios, descimentas e resgates, missoes e 
aldeamentos na regiao do Demerara e 
Pirara, trabalho compulsório dos índios, 
política e constru9ao de fortes, carta 
etnográfica da regiao elaborada por 
Stradelli, subleva95es de índios Manao e 
Macuxi, lista nominal de na95es indíge
nas com localiza9ao do território que ocu
pavam, conflitos 9e fronteiras e dados 
demográficos fragmentados e dispersos 
das povoa96es indígenas. 

Instrumentos de Pesquisa: Joaquim 
Nabuco em Washington: Guia de Pes
quisa, Brasília, Editora da UnB, 1981; 
Listagem organizada por Mariana 
Nabuco (datilografada); Rela9ao dos do
cumentos <loados por Maurício Nabuco 
em 1971 ( datilografada). Aluisio Napo
leao, Os Arquivos Particulares do 
/tamaraty, Río de Janeiro, 1940; Joaquim 
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Nabuco, Missoes especiais: despachos e 
notas, 1899-1905. 

RJ13.4. Arquivo Particular do Barao 
do Rio Branco 
Histórico: Filho do Visconde do Rio 
Branco, José Maria da Silva Paranhos, o 
Barao do Rio Branco, nasceu e morreu no 
RiodeJaneiro (1845-1912). Formadoem 
direito, professor de História e Geografia 
no Imperial Colégio, em 1869 acompa
nhou o pai em viagem ao Prata e ao 
Paraguai, como Secretário da Missao 
Especial. Diplomata, foi Consul-Geral 
em Liverpool (1876) e superintendente da 
emigra9ao. Escreveu Esquisse de 
L'Histoire du Brésil. Foi encarregado de 
defender os interesses do Brasil no litígio 
com a Argentina sobre o território das 
Miss5es, e com a Guiana Francesa na 
Questao do Amapá. Ministro das Rela
c;oes Exteriores (1902-1912) negociou 
com a Bolívia a incorpora9ao do Acre. 
Estadista, resolveu as disputas de frontei
ras coma Venezuela, Colombia, Bolívia, 
Uruguai, Argentina e Guianas e lanc;ou as 
bases de urna nova política internacional. 
Após sua morte, o govemo brasileiro ad
quiriu sua biblioteca de seis mil vo1umes 
e o seu arquivo, contendo papéis particu
lares e oficiais que estavam dispersos e 
comec;aram a ser identificados a partir de 
1939, sendo organizados em classes 
(1948), dando origem ao catálogo publi
cado pela Divisao Cultural do Ministério 
das Relac;oes Exteriores. 

Datas-limite: 1499 a 1912. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, onomá
stica. A Correspondencia está organizada 
onomasticamente. Os demais por assunto 
e em ordem cronológica. Dimensoes: 
15, 1 Om textuais. 
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Conteúdo: Contém documentac;ao com 
informac;oes valiosas sobre as populac;oes 
indígenas nas áreas de fronteira e a resis
tencia indígena nos períodos colonial e 
imperial. A Parte 1, formada por papéis 
particulares, incluí os "Estudos Históri
cos", entre os quais "Notas a Historia do 
Brasil de Varnhagen" e "Apoiitamentos 
para a História Militar do Brasil" com 
diversos cadernos com textos do próprio 
Barao e cópias de documentos de arqui
vos estrangeiros desde 1499. Dentre ou
tros, destacam-se os relatórios de Nassau 
traduzidos do holandes para o frances, 
com dados etnográficos sobre os Poti
guar; a participac;ao dos índios na luta 
contra holandeses e franceses; os Tamoio 
em Cabo Frío; os Minuano no Río da 
Prata; a infantaria guaraní do lado portu
gues contra lanceiros guaraní do exército 
espanhol. Nas guerras pós-independencia 
destaque para 94 documentos da Caba
nagem sobre participa9ao de índios nos 
ataques a Belém e Vigía (1835); conflitos 
com Botocudo, Puri e Coroado; ataques a 
expedic;ao do Javari (1866) e dos Arara, 
Urupá e Caingapuana no Madeira 
(1866). A parte II contém volumes enca
dernados sobre os limites do Brasil com 
vários países, entre os quais "Frontieres 
entre le Bresil et la Guyane Franc;aise" (7 
volumes). 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Particular do Bardo do Rio 
Branco, III; Aluisio Napoleao,. Os Arqui
vos Particulares do Itamaraty, Rio de 
J aneiro, 1940. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-
-c;ao. 

Observa~oes gerais: A maior parte da 
documenta9ao mandada copiar pelo Ba
rao do Rio Branco nos arquivos e biblio
tecas da Europa a fim de reforc;ar o ponto 



Rro DE J ANEIRO 

de vista brasileiro na questao de limites 
encentra-se na cole<;ao denominada ''Do
cumenta<;ao Anterior a 1822". Em seu 
arquivo particular encentra-se documen
ta<;ao de apoio aos seus "Estudos Históri
cos" e outra parte nos papéis oficiais. Nos 
volumes encadernados sobre limites, es
tao os papéis sobre a missao especial nos 
Estados Unidos (1893-1895), missao 
preparatória em Paris (1895-1899) e mis
sao especial em Berna ( 1899~ 1900). Parte 
está liberada e outra necessita de autori
zar;ao especial. 

RJ13.5. Arquivo Particular do Viscon
de do Rio Branco 

Histórico: JosédaSilvaParanhos (1819-
1880), Yisconde do Rio Branco, nasceu 
na Bahia e faleceu no Rio de J aneiro, 
destacando-se como jornalista, parlamen
tar e diplomata. Membro da Assembléia 
Legislativa do Río de J aneiro, foi presi
dente desta província no período 1847-
1858, Deputado Geral, Ministro Pleni
potenciário ero . Montevidéu, enviado 
e~traordinário em várias miss5es especi
a1s, senador por M~to Grosso a partir de 
1862 e Conselheiro de Estado ( 1866-80). 
Presidente do Gábinete Ministerial de 
1871-75, ocupou as pastas da Fazenda e 
da Guerra. Nos últimos anos de sua vida 

' representou o governo imperial na Euro-
pa. A sua a<;ao diplomática fez-se toda no 
Sul. Seu arquivo, adquirido na gestao 
Lauro Muller (1912-17), logo após a 
morte de seu filho, Barao do Rio Branca 

' que ne le trabalhou para redigir a biografía 
do pai, f oi arranjado e inventariado, ten do 
sido sua ordenar;ao atual obra de Nadir 
Duarte Ferreira. Está organizado em 15 
tópicos, entre os quais: Correspondencia, 
Parlamento, Rio da frata, Ministérios, 
Conselho de ·Estado, Presidencia do Con-
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selho de Ministros, Atos Internacionais, 
Leis e Regulamentos, Limites, Documen
tos Pessoais e de Familiares. 

Datas-limite: 1819 a 1881. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, onomásti
ca. A Se<;ao Correspondencia está organi
zada onomástica e cronologicamente. As 
demais, cronológica e tematicamente. 
Dimensoes: 2,85m textuais. 
Conteúdo: Trata-se de um conjunto com 
reduzida documenta<;ao referente aos pa
vos indígenas, sobretudo se comparada 
como Arquivo do Barao do Rio Branco. 
Na se<;ao "Parlamento", háalgumas men
r;oes nos documentos sobre navega<;ao 
fluvial no Amazonas. Despachos reserva
dos e confidenciais sobre diversas mis
soes diplomáticas especiais encontram-se 
na ser;ao "Río da Prata", além da corres
pondencia com govemos provinciais. Nas 
se<;6es "Ministérios" e "Limites", exis
tem avisos reservados do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e correspondencia 
com o Presidente do Pará com instrur;oes 
para o reconhecimento do território em 
contesta<;ao com a Franr;a, desde a foz do 
río Araguari até a área ocupada pelos 
índios; apontamentos sobre a questao re
ligiosa no Pará e ofícios da legar;ao do 
Brasil junto a Santa Sé, com pedidos de 
retirada dos jesuítas do país, por ser con
siderada perigosa a sua permanencia; in
f ormar;oes sobre o curato da freguesia de 
Sao Joao de ltaboraí (1847); legislar;ao 
sobre o recrutamento de soldados para o 
Exército (1845 e 1858). 
Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Particular do Visconde do Río 
Branco, Brasília, Editora da UnB, 1981; 
Aluisio Napoleao, Os Arquivos Particu
lares do ltamaraty, Río deJaneiro, 1940. 
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RJ13.6. Arquivo Particular Duarte da 
Ponte Ribeiro 
Histórico: Duarte da Ponte Ribeiro 
(1795-1878), o Barao de Ponte Ribeiro, 
nasceu em Portugal, vindo para o Brasil 
com D. Joao VI, e morreu no Río de 
Janeiro. Médico, geógrafo, e diplomata, 
foi cónsul geral em Madri (1826), servin
do depois em Portugal, México, Bolívia, 
Peru e Argentina. Como Ministro Pleni
potenciário, assinou o tratato de limites 
com o Peru ( 1851). Seu nome está ligado 
as rela96es exteriores, nao somente pelas 
missoes que desempenhou, mas ainda 
pelas obras, quase todas inéditas, deixa
das no seu arquivo, <loado pela viúva em 
1884. Reuniu documentos do antigo Ar
quivo do Ministério dos Negócios Estran
geiros do Império, originais dos séculos 
XVIII e XIX, usados nos litígios de fron
teiras. Consultor de vários ministros para 
qu.•, t6es de limites, elaborou cerca de 200 
me1nórias sobre as fronteiras do Brasil, 
havendo localizado documentos inéditos. 
Em 1863 f oi no meado pelo Govemo Im
perial para propor a Portugal a troca de 
documentos em seus arquivos de interesse 
para o Brasil. Descobriu importante do
cumenta9ao que foi incorporada a 
Mapoteca, a Biblioteca e ao Arquivo do 
Itamaraty. Seu arquivo constituí urna das 
cole96es mais ricas em quantidade de 
originais, muitos ainda inéditos. 

Datas-limite: 1722 a 1878. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, onomásti
ca. As duas primeiras se96es estao orga
nizadas temática e cronologicamente. A 
terceira, onomasticamente. Dimensoes: 
4,55m textuais. 

Conteúdo: Documenta9ao funda1nental 
para situar o papel dos índios na forma9ao 
das fronteiras do Brasil e dar conta da 
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situayao de contato nos séculos XVIII e 
XIX. Sao originais e cópias de relatórios, 
rascunhos, notas, apontamentos e borroes 
das Comiss6es de Limites e de inspetores 
de fortifica96es de fronteiras; correspon
dencia de capitaes gerais e governadores 
de capitanías e província; memórias, diá
rios e rela96es de viajantes e explorado
res, contendo f arto material etnográfico 
sobre as bacías do Amazonas e do Prata; 
mapas estatísticos de aldeias indígenas do 
Piauí (1760-67), Sao Paulo (1772), Pará 
e Rio Negro ( 1788); descriyoes de confli
tos com diversas tribos; originais dos 
diários de viagem do ouvidor Sampaio 
pelo rio Negro e Branco; Memórias sobre 
o rio Amazonas e seus afluentes; subleva
yao indígena no Juruá (1829); notícias e 
descri95es corográficas de várias capita
nías, com dados sobre catequese; a9ao 
dos jesuítas nos documentos que estavam 
no Gabinete do Marques de Pombal; me
mórias dos limites do Brasil com vários 
países; correspondencia de Lobo D' Al
mada com depoimento da índia Rufina; 
descoberta dos Campos de Guarapuava, 
explorac;ao do Tiete, Paraná e Iguatemi; 
mapas diversos. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Particular do Barao de Ponte 
Ribeiro, Río de Janeiro, 1945. Aluisio 
Napoleao, Os Arquivos Particulares do 

" Itamaraty, Rio de Janeiro, 1940; Indice 
alfabético onomástico. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza-
9ao. 
Observa~oes gerais: Parte do arquivo, 
sobretudo a documentac;ao referente a 
limites, só pode ter acesso liberado medi
ante autoriza9ao prévia. Aten9ao especial 
deve ser dada aos mapas reunidos pelo 
titular, que em 1853 foi incumbido de 
preparar o elenco de papéis e mapas ex is-
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tentes em institui9oes brasileiras relacio
nados a questao de fronteiras, continuan
do mais tarde em arquivos e bibliotecas da 
Europa. 

RJ13.7. Arquivo Particular Francisco 
Adolfo Varnhagen 
Histórico: Francisco Adolfo Varnhagen 
(1816-1878), Visconde de Porto Seguro, 
diplomata e historiador, foi considerado 
"o maior pesquisador brasileiro do século 
XIX" por José Honório Rodrigues. No
meado adido em Lisboa ( 1842-1846), ini
ciou, nos arquivos portugueses, "a maior 
contribui9ao na espécie trazida a 
historiografía brasileira", segundo Ro
dolfo García. Selecionou e reuniu docu
mentos da Torre do Tombo, Coimbra, 

/ 

Evora e Porto. Encarregado pelo governo 
imperial de examinar documentos sobre o 
Brasil em arquivos espanhóis, durante 1 O 
anos trabalhou no Arquivo Geral das Ín
dias e no de Si mancas, onde encontra mais 
de dez mil documentos sobre limites, de 
interesse para o Brasil e em outros acer
vos espanhóis. Removido a Vie.;na (1868) 
descobre aí códices inéditos. Permaneceu 
na Europa até 1876, percorrendo arqui
vos da Fran9a, Alemanha, Suécia, Noru
ega, Rússia, Itália e Holanda. Organizou 
diversas publica9oes. O seu arquivo, que 
o Itamaraty possui, incompleto, tem valor 
pelos documentos e cópias, pelos origi-

; 

nais do seu História Geral do Brasil. E 
um arquivo fragmentado. 

Datas-limite: 1505 a 1878. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: 1,75m textuais. 

Conteúdo: Os documentos de maior inte
resse sao cópias do Arquivo Geral de 
Simancas e da Biblioteca Nacional de 
Madri relativos aos limites, contendo da-
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dos sobre aldeias indígenas, missoes, 
catequese, escravizac;ao de índios e suble
va9oes; cópias autenticadas de cartas, 
ofícios, relatórios, informa9oes judiciais, 
atas e "Libros Generales de Cédulas", do 
Arquivo de Simancas, parte dos quais 
publicada nos Anais da Biblioteca Naci
onal; vários documentos sobre catequese, 
entre os quais propostas e cartas dos 
jesuítas; poe#mas em Tupi e apontamentos 
sobre gramática em Tupi-Guaraní; mis
soes Jesuítas no Paraguai, Sao Vicente, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahía e 
Pará? missoes capuchinhas nos rios Ne
gro e Orenoco; subleva9oes dos Tupini
quim, dos Caeté e de índios da Bahía, 
contra tentativas de escravizá-los; uso de 
índios para o cultivo de cana; notícias 
sobre índios da Amazonia em vários rela
tos; mapa estatístico de aldeias do rio 
Negro; documentos sobre o Tratado de 
Madri (1750) com informa9oe~ sobre os 
Cambeba e outros grupos do Solimoes, 
Negro, I9á, Japurá e Madeira; conflitos 
com Aruaque e Caribe do rio Essequibo; 
participa9ao de índios na conquista da 
Paraíba; domínio holandes. 

Instrumentos de Pesquisa: Listagem do 
Arquivo Varnhagen (Datilografada); Re
Iacrao das cópias dos manuscritos extraí
dos por ' ordem de Varnhagen em 
Simancas; Rodolfo García, Ensaio Bio
Bibliog ráfico sobre F. A. Varnhagen. 

RJ13.8. Arquivo Particular Joao 
Baptista (Pandiá) Calógeras 

Histórico: Joao Baptista (Pandiá) 
Calógeras faleceu em 1878, deixando no 
espólio de manuscritos um conjunto de · 
documentos de família, entre os quais, ao 
serem classificados, foram achados dois 
dossies pertencentes aos Ministério dos 
Negócios Estrangeiros que só f oram de-
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volvidos em 0910511925 pelo político e 
historiador Joao Pandiá Calógeras ( 1870-
1934). O primeiro dossie contém origi
nais da consulta do Conselho de Estado 
sobre a aquisi9ao de patentes e privilégi
os. O segundo reúne documentos referen
tes a limites e antiguidades jesuíticas, 
provenientes do Arquivo Público do Im
pério e daPresidenciadaProvínciade Sao 
Paulo, com o aviso de 27/08/1855, do 
Ministro do Império ao Ministro dos Ne
gócios Estrangeiros, José Maria da Silva 
Paranhos. Nao há maiores informa96es 
sobre como esta documenta9ao chegou as 
maos do seu titular. 

Datas-limite: 1535 a 1619. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: onomástica. Dimensoes: O, 12m 
textuais. 

Conteúdo: Contém fundamentalmente 
documentos de doa9ao de sesmarias, ori
ginais e cópias, provenientes do Cartório 
da Tesouraria Geral; um documento ori
ginal datado de 1562, com doa96es de 
sesmarias, por Martim Afonso de Sousa, 
aos jesuítas, no Campo de Piratininga, 
para o colégio; outra carta de sesmaria 
original com "auto de posse que deu o 
alcaide André Fernandes aos padres de 
Jesus" de terras limitadas pela aldeia de 
Pinheiros, a requerimento do Padre 
Nóbrega, tendo por título "Pacaembu"; 
cópia fe ita em 1841 do traslado de sesma
rias <loadas em 1619; carta original de 
1580 de traslado de sesmarias de 
Cubatao, dadas a Brás Cubas e André 
Pires; traslado de doa9ao das capitanías 
de ltamaracá e Sao Vicente de 1535, em 
péssimo estado de conserva9ao, com 
men9ao direta a escravos índios; carta de 
sesmaria de Afonso Sardinha da terra de 
lbatalá até o lugar de índios chamado 
Embia9ava, de 1574, tendo como ponto 
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de referencia taperas e aldeias de índios 
com recomenda9ao para que "nao bote 
fora alguns índios nossos amigos que na 
dita terra tenham feíto ro9as ou alguma 
benf eitoria". 

Instrumentos de Pesquisa: Fichário de 
Arquivos Particulares (lata 346). 

RJ13.9. Arquivo Particular Rodrigo de 
Souza da Silva Pontes 

Histórico: O Conselheiro Rodrigo de 
Souza da Silva_Pontes (1799-1855) foi 
presidente de várias províncias, entre as 
quais Alagoas (1836) e Pará (1842). 
Desempenhou di versos cargos ele ti vos no 
Império e foi nomeado Encarregado de 
Negócios na República Oriental do Uru
guai (1845), tendo assinado, em nome do 
Brasil, com os representantes de Entre
Rios, Corrientes e Uruguai, urna alian9a 
ofensiva e defensiva, destinada a mantera 
independencia e a paz na República 
Cisplatina. Depois da batalha de Monte 
Caseros foi nomeado Ministro Plenipo
tenciário junto ao governo da Confedera-
9ao Argentina, havendo falecido neste 
pasto. A pesar de sua atua9ao nao ter sido 
tao destacada como a de outros diploma
tas que representaram o Brasil junto aos 
estados do Rio da Prata, colaborou na 
formula9ao da política brasileira para a 
regiao. O seu arquivo reúne vasta corres
pondencia, ofícios, minutas e documentos 
diversos sobre a atua9ao do Brasil na 
área, além de documentos reunidos para a 
história de Alagoas e apontamentos, avi
sos e ofícios relativos ao Pará e Amapá. 
Como sócio do IHGB, elaborou, em 
1840, proposta para localiza9ao de docu
mentos em arquivos provinciais e particu
lares de interesse histórico. 

Datas-limite: 1755 a 1855. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi-
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za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: l,75m textuais. 

Conteúdo: Contém documentos com in
f orma95es sobre índios de Alagoas, Pará, 
Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do 
Sul; série de documentos sobre os aconte
cimentos da vila de Atalaia (Alagoas) 
dando conta do processo de usurpa9ao 
das terras indígenas pelos engenhos de 
a9úcar, concessao de terras pela Camara 
Municipal e referencias a documentos 
legais dos séculos XVII e XVIII que ga
rantiam terras aos índios; atua9ao dos , 
Di retores de Indios; ex trato das Viagens a 
América Meridional, de Azara, e outros 
papéis com dados etnográficos sobre 
Guarani, Guaicuru, Charrua, Taro, 
Chana, Pampa, Toba, Machi en y, Mbyá e 
outros; memória histórica sobre eventos 
que precederam a Guerra dos Farrapos 
com rebeliao de índios, ataques a fazen
das em Alegrete e repressao (1834); me
mória sobre artistas que construíram tem
plos e es~ulpiram estátuas nas missoes 
jesuíticas; Dados sobre questao de fron
teiras com a Guiana Francesa e sobre 
fazendas de gado na ilha de Marajó; origi
nais de ofícios de camaras municipais ao 
Presidente da Província do Pará (1840-
42), no período pós-Cabanagem; índice 
de Jeis coloniais portuguesas, incluindo , 
Leí do Cativeiro de Indios (1609), dos 
Capitaes de Aldeia (1609) e outras. 

Instrumentos de Pesquisa: "Catálogo 
do Arquivo Particular de Rodrigo de Sou
za da Silva Pontes", 1967 (mimeo); Alu
isio Napoleao, Os Arquivos Particulares 
do /tamaraty, Río de Janeiro, 1940. 

RJ13.10. Atos Internacionais 

Histórico: A documenta9ao engloba tra
tados e acordes bilaterais e multilaterais 
assinados pelo Brasil. Encontrava-se sob 
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custódia da Divisao de Atos Internacio
nais da Secretaria de Estado. Em 1930 foi 
organizada da forma em que se encontra 
atualmente como parte da Se9ao III (Co
le96es Especiais). Contém textos de trata
dos, protocolos, acordos, declara95es, 
conven96es, ajustes e atas assinados 
bilateralmente com diversos países, entre 
os quais Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Bolívia, Peru, Colombia, Venezuela, 
Fran9a, Holanda e Gra-bretanha. Inclui 
ai11da os tratados multilaterais, e as cartas 
de ratifica9ao, conven96es e resolu96es de 
conferencias internacionais americanas e 
panamericanas, conferencias de paz e 
convenios firmados por entidades brasi
leiras. 

Datas-limite: 1808 a 1970. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, topográfi
ca. Dimens0es: 9,30m textuais num total 
de 540 documentos. 

Conteúdo: Nos tratados bilaterais desta
ca-se a documenta9ao referente a demar
cai;ao de fronteiras na Bacia Amazonicae 
no Sul do Brasil, envolvendo direta ou 
indiretamente as popula96es indígenas 
que habitavam aqueles territórios; acordo 
estabelecendo o "modus vivendi" com a 
Colombia sobre riavega9ao dos rios I9á e 
Putumayo; convenio com o Peru para 
cessao mútua de território; navega9ao no 
Japurá e demarca9ao no alto Juruá e alto 
Purus; acordes para a delimita9ao de áre
as ribeirinhas nas fronteiras Brasi 1-
Venezuela, Guiana Britanica e Suriname; 
tratado de limite, navega9ao, comércio e 
extradi9ao com a Bolívia na área do rio 
Madeira até o Javari; tratado com a Ar
gentina para reconhecimento do território 
litigioso limitado pelos rios Peperi
Guassú e Chapecó; permuta de território 
e tratado para a entrega recíproca de 
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desertores com o Uruguai. Nos acordos 
multilaterais, conven9ao para a preven-
9ao e repressao do crime de genocídio 
(1948), conven9ao sobre o Instituto Indi
genista Interamericano, assinada em 
Pátzcuaro, no México ( 1940), e protocolo 
adicional a conven9ao do Instituto Inter
nacional da Hiléia Amazonica, firmado 
em !quitos, no Peru (1948). 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo em 
fichas dos atos internacionais até 1970; 
" Indice da Colerao dos Atos lnternacio-
nais, Rio de J aneiro, MRE. 

Observa«;oes gerais: As informa96es das 
fichas necessitam de revisao e o catálogo 
requer novas fichas, havendo dados con
traditórios como índice que foi publicado 
pela Di vi sao de Documentac;ao do Minis
tério das Rela96es Exteriores. 

RJ13.11. Comissoes e Tribunais Mis
tos 
Histórico: Pertencente a Parte 111 (Cole-
95es Especiais), este conjunto está subdi
vidido em tres se96es: Comissao Mista 

- Brasil-Gra Bretanha ( 1808-1893), Co
missao Mista Brasil-Portugal (1825-
1883) e Ponte Internacional Brasil-Ar
gentina (1934-1945). A Comissao Mista 
Brasil-Gra Bretanha foi instituída pela 
convenc;ao sobre tráfico de escravos de 
1826. Funcionou como tribunal sediado 
no Rio de Janeiro e em Serra Leoa para 
julgar casos de navíos confiscados. A 
Comissao Brasil-Portugal foi instituída 
para dirimir reclama96es entre os dois 
países, provenientes da Guerra da Inde
pendencia. A documentac;ao de ambas 
comiss5es foi organizada sob a denomi
na9ao "Comiss5es e Tribunais Mistos" a 
partir de 1930, as quais vieratn acrescen
tar-se os papéis relativos a Ponte Interna
cional Brasil-Argentina. 
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Dat~limite: 1808 a 1945. Tratamento 
,, ..... 

técnico: totalmente organizado. Organi-
za«;ao: cronológica, temática, por tipo/ 
éspécie documental. Dimensoes: l 4,80m 
textuais. 

Conteúdo: Documentac;ao expressiva 
sobre a escravidao negra, basicamente na 
sec;ao da Comissao Mista Brasil-Gra 
Bretanha, com poucas informa96es sobre 
a história indígena e do indigenismo. Na 
listagem de embarca96es apreendidas por 
realizarem tráfico de negros, aparecemos 
dados referentes a cada na vio, incluindo a 
rela9ao de documentos constantes em 
seus arquivos. Alguns desses barcos pos
suíam entre seus papéis gravuras de índi
os e índias. Registram-se também a1gu
mas referencias indiretas na correspon
dencia com os governos provinciais. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, 111, 
1964. 

RJ13.12. Conselho de Estado 
Histórico: O Conselho de Estado foi cri
ado no Brasil em 16/02/1822 e mantido 
pela Constitui9ao de 1824, após haver 
sido extinto um ano antes pela Assem
bléia Geral Constituinte. Suprimido pelo 
Ato Adicional de 12/02/1834, foi recria
do em 1841, exercendo su as f unc;oes até 
1889. Presidido pelo Imperador, cabía ao 
Conselho de Estado opinar sobre os negó
cios do Império, declara9oes de guerra, 
abuso de poder eclesiástico e conflito de 
jurisdi~ao entre autoridades administrati
vas e judiciárias. Os arquivos do Conse
lho de Estado foram recolhidos ao Arqui
vo Nacional, onde estao organizados em 
um fundo, totalizando 172 volumes (ver 
RJl.17, Conselho de Estado). Apenas 
urna pequena parte do acervo, com assun
tos referentes a política exterior, foi reco-
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lhida ao Arquivo Histórico do Itamaraty, 
formando parte das "Cole96es Especiais" 
(Parte III). 

Datas-limite: 1845 a 1883. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: 3,00m textuais. 

Conteúdo: Contém consultas, pareceres, 
diários, correspondencia recebida e 
expedida, de reduzido interesse para a 
história indígena e do indigenismo; con
sultas sobre a conveniencia dos tratados 
celebrados entre o Brasil e o governo 
peruano (1842), sobre a extradi9ao de 
escravos, com a resposta de que os trata
dos nao sao necessários urna vez que nao 
existem "perigos de fugas por .imensos 
sertoes 1infestados de índios selvagens"; 
men9ao a índios também nas consultas 
sobre tratados de navega~ao fluvial com 
Peru ( 1859) e Venezuela ( 1855); questoes 
de fronteira e de fuga de escravos com a 
Guiana (1889). 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, III. 

RJ13.13. Correspondencia 

Histórico: As se96es de correspondencia, 
divididas em vinte séries, englobam a 
correspondencia mantida pelo Ministério 
das Rela96es Exteriores (dos Negócios 
Estrangeiros durante o Império) tanto 
com autoridades brasileiras e estrangei
ras como com particulares, desde a Inde
pendencia até 1930. Contém ofícios, cir
culares, minutas, despachos, livros de 
registro, telegramas e índices expedidos e 
recebidos das missoes diplomáticas e re
parti96es consulares brasileiras, adidos 
comerciais, inspetores consulares, orga
nismos internacionais, governos estran
geiros, representa96es diplomáticas e 
consulares estrangeiras, Poder Legis-
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lativo, Tribunal de Contas, autoridades 
judiciárias, presidencia e vice-presiden
cia da República, ministérios e reparti-
96es federais, repartic;oes e autoridades 
regionais e locais, além de relatórios, con
tas, recibos e memórias das missoes espe
ciais e dos congressos e conferencias in
ternacionais. O catálogo foi organizado 
na década de 1940 e publicado em 195 l. 

Datas-limite: 1822 a 1930. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, topográfi
ca, por tipo/espécie documental. Dimen
soes: 476,70m textuais. 

Conteúdo: Documentac;ao concentrada 
na Série 16 . (Correspondencia com Go
vernos Estrangeiros, Repartic;oes e Auto
ridades Regionais e Locais), com desta
que para sub-séries Amazonas (1850-60), 
Pará (1825-58), Mato Grosso (1823-99), 
Minas Gerais ( 1823-99) e Rio Grande do 
Sul (1822-87); messianismo no rio Negro 
(Venancio Cristo) com dados sobre a re-, 
pressao; relatórios de Diretorias de Indios 
no Javari, Japurá, e I9á; miss6es no 
P~1rus, Madeira e Negro; sobre a Caba
nagem, alianc;a de cabanos com "gentío 
selvagem" e participa9ao de mercenários 
alemaes e ingleses na repressao; tratados 
com repúblicas fronteiric;as envolvendo 
limites, comércio, navegac;ao, e extradi
c;ao de índios; uso de índios como tripu
lantes, na constru9ao naval e de fortes e 
obras públicas; explorayao de ríos da 
Amazonia; expedi95es de Schomburgk, 
Langsdorff, Adalberto da Prússia, 
Spruce, Castelnau, Herndon e outros; 
missao anglicana no Demerara; invasao 
dos Mura a Borba e dos Atroari a Moura; 
sobre Rio Grande do Sul, concentrac;ao 
dos Guarani em S. Miguel e liberac;ao das 
terras dos outros seis povos para colonos 
alemaes; subleva9ao dos Guaraní; sobre 
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Mato Grosso, opera9ao Brasil-Paraguai 
contra os Guaicuru; papel dos Kadiwéu 
na Guerra do Paraguai; ataques a Bororo, 
Mbyá e Paiaguá; sobre Minas Gerais, o 
uso de Botocudo na construr;ao de estra
das. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, 1, 1951; 
Listagem datilografada. 

Observa~oes gerais: Algumas sub-séri
es, como a correspondencia como Poder 
Legislativo, exigem autorizar;ao prévia. 
Nas sub-s.éries relevantes para o tema, 
nao há restri~6es de acesso, incluindo os 
ofícios reservados e confidenciais das le
ga96es brasileiras em diferentes países. 

RJ13.14. Documenta~ao Anterior a 
1822 

Histórico: Este conjunto documental 
pertence a Ser;ao "Cole96es Especiais" e 
compreende documentar;ao trazida de 
Lisboa pelo entao Secretário dos Negóci
os Estrangeiros e da Guerra D. Rodrigo 
de Souza Coutinho (Conde de Linhares) 
por ocasiao da vinda para o Brasil da 
Família Real portuguesa. Com a volta de 
D. Joáo VI a Portugal, parte considerável 
do acervo foi devolvida a Lisboa, inclusi
ve o Arquivo do Conde de Lippe, devolvi
do em 1940. Outra parte ficou e está 
incorporada definitivamente ao patrimo
nio do Itamaraty, incluindo manuscritos 
originais dos séculas XVI, XVII e XVIII. 
Contém ainda cópias de documentos des
de o final do século XV, mandadas extrair 

' pelo Barao do Rio Branco e Joaquim 
Nabuco de arquivos nacionais e estran
geiros entre os quais o Arquivo Histórico 
Ultramarino, Torre do Tombo, Biblioteca 
Nacional de Lisboa e Biblioteca Pública , , 
de Evora; Arquivo Geral de Indias, Ar-
quivo de Simancas; Arquivo de Londres, 
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British Museum e Public Records Office; 
Biblioteca Nacional de París; Arquivo 
Público do Amazonas, Arquivo da Inten
dencia de Macapá e Arquivo da Secreta
ria de Govemo do Pará, além da Bibliote
ca Nacional do Río de Janeiro. Apesar do 
título, contém documentar;ao posterior a 
1822. 

Datas-limite: 1493 a 1887. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática, onomásti
ca. Dimensoes: 21,25m textuais. Contém 
mapas, cartas topográficas, plantas. 

Conteúdo: Coler;ao importante para a 
história indígena na Amazonia, sobre o 
processo de ocupa9áo militar, constru9ao 
de fortes, consolida~ao de fronteiras e 
despovoamento dos rios Negro e Soli
moes; diários dos comissários para de
marca~áo de limites, ofícios de governa
dores. Na documenta~ao recolhida pelo 
Barao do Río Branca em arquivos euro
peus, relatórios com dados sobre aldeias 
de reparti~ao, escravidao, descimentes, 
resgates e guerras justas; manuscrito au
tentico de Frei Cristóvao Lisboa sobre a 
catequese no Estado do Maranhao (século 
XVII); vários manuscritos sobre a~áo dos 
jesuítas; regimentos dados a diversos go-

·' . vernadores; presenr;a holandesa, france-
sa, inglesa e espanhola na Amazonia; 
vasta correspondencia das diretorias de 
índios copiadas por Bento Aranha no Ar
quivo Público do Amazonas, cujos origi
nais desapareceram, com mapas estatísti
cos da popular;ao aldeada, recrutamento e 
listas nominais de índios enviados para 
obras públicas na capital, nomea9ao de 
tuxauas, deserr;oes; mapas de batizados e 
matrimonios. Na série J. Nabuco, docu
mentos sobre a conquista do rio Branco, 
devassas s~bre diversas subleva~6es no 
rio Negro, comércio indígena com holan-
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deses, relatos de Lobo D' Almada e ou
tros. Há, ainda, papéis sobre índios do 
Mato Grosso e Amapá. 

Instrumen~os de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico Do ltamaraty, III, 
1956. 

Observa~oes: Dos conjuntos do Arquivo 
Histórico do ltamaraty, este é o que pos
sui a maior concentra9ao de informa9ao 
sobre índios, ultrapassando a data limite 
anunciada da sua denomina9ao. A docu
menta9ao copiada no Arquivo Público do 
Amazonas, incluindo livros do Tabelio
nato de Barcelos ( 1801-1806), abrange 
um período que se estende até 1865. 

RJ13.15. Documentos Históricos (1ª e 
2ª Séries) 
Histórico: Contém o acervo da Secreta
ria de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, criada em 11/03/1808, e des
membrada em 1822, ficando os Negóeios 
Estrangeiros vinculados aos do Reino. 
Em 1823 a Secretaria tornou-se autono-

- ma comas atribui96es de dirigir a política 
externa do país, manter a corresponden
cia oficial com agentes diplomáticos e 
consulares, superintender as rela96es co
merciais no exterior, zelar pelo cumpri
mento de tratados e conven~6es em vigor, 
sofrendo ao longo do tempo reformas que 
modificaram sua denomina<;ao e compe
tencia. Nos anos 1930 o acervo passou a 
incorporar a Série "Colei;oes Especiais" 
(Parte III) do Arquivo Histórico d<'.> 
Itamaraty, sub-dividindo-se em duas se
<;6es: Documentos Históricos, 1 ª série 
(Volumes) e Documentos Históricos, 2ª 
série (Avulsos). O acervo reúne a corres
pondencia entre a secretaria e as miss6es 
diplomáticas e reparti~6es consulares, 
manifestos, memórias, alvarás, relatóri
os, consultas e assuntos eclesiásticos. 
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Datas-limite: 1822 a 1930. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 7' 15m textuais. 

Conteúdo: As séries Assuntos Eclesiásti
cos, Navega<;ao Fluvial, Províncias e Es
tados do Brasil, na Se~ao de Documentos 
A vulsos, constituem a parte de maior 
relevancia para o tema. Destaque para a 
correspondencia do jesuíta José Segundo 
Laynez, missionário em Caquetá, ao Pa
dre Superior, em Mocoa, na Colombia 
(l 846-47), que contém informa~6es his
tóricas sobre a conquista da Amazonia 
colombiana, peruana e equatoriana, com 
lista de tribos, descimentos, catequese, 
miss6es, dados etnográficos, demográ
ficos e etnolingüísticos, e subleva~6es de 
índios; várias memórias sobre rios e lagos 
da América do Sul e navega~ao nos rios 
da Prata e Amazonas, com estimativas 
sobre popula<;6es indígenas na Amazonia 
brasileira e peruana, e dados s9bre repres
sao aos índios do Chaco; memória a res
peito dos rios Baures e Branco e as mis
s6es de Madalena, Conceii;ao e Sao 
Joaquim na Amazonia boliviana, ataca
das por portugueses no século XVIII, com 
descri<;ao de agricultura, produ<;ao de 
milho, fabrica9ao de chicha, fiai;ao de 
algodao, coleta de mel de abelha, comér
cio e escraviza<;ao de índios; original da 
carta de von Martius, oferecendo exem
plares de glossários de línguas indígenas. 
Trata-se de urna cole9ao básica para a 
Pan-Amazonia. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Histórico do ltamaraty, III, 
1956. 

Restri~oes de acesso: necessita autoriza
<;ao. 
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RJ13.16. Limites 
Histórico: Trata-se basicamente de do
cumenta~ao do Servi90 de Demarca9ao 
de Fronteiras do Brasil, cuja estrutura foi 
modificada em 1939, com a extin9ao da 
Comissao do Setor Sul e a transforma9ao 
dos setores Oeste e Norte em duas comis
soes. O conjunto documental foi organi
zado obedecendo esta nova estrutura, 
com tres se96es: a primeira engloba pa
péis relacionados a questao de limites no 
período que vai de 1784 até 1930; a 
segunda contém correspondencia expe
dida e recebida pela Comissao Brasileira 
de Limites (CBDL), Regiao Norte, de 
1931 a 1959; a terceira, identica docu
menta9ao da CBDL Regiao Oeste, no 
mesmo período (1931-1959). Possui, 
além das tres se96es citadas, dez sub
se96es intituladas: Argentina, Bolívia, 
Colombia, Guiana Britanica, Guiana 
Francesa, Guiana Holandesa, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela. Possui ainda 
cópias de documentos sobre os limites do 
Brasil colonial (1784-1789) feitas no 
Alcalá de Henares e memórias de viajan
tes dos séculos XVIII e XIX. É urna das 
"Cole96es Especiais" do Arquivo Histó
rico do ltamaraty. 

Datas-limite: 1784 a 1967. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 15,00m textuais . 

Conteúdo: Contém informa96es sobre 
povos indígenas na área de fronteira, com 
referencias sobre extensao da área ocupa
da e estimativas sobre popula9ao, presen
tes na correspondencia de diferentes che
f es de Comiss6es Brasileiras de Limites 
com diversos países e em relatórios, me
mórias e documentos diversos elaborados 
por membros das citadas comiss6es. Des
taque para os originais da "Memória Ge-
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ográfica e Histórica sobre a vasta frontei
ra do Mato Grosso e suas fortifica9oes" 
(1829), redigida por A . José Rodrigues; 
relatórios de Euclides da Cunha sobre o 
alto Purus; de Belarmino de Mendon9a 
sobre o alto Juruá; de F. Silva sobre Iaco, 
Envira, Acre, Chandless e Tarauacá; de 
Pimenta Bueno sobre fronteira com 
Paraguai; de Silva Coutinho e Costa Aze
vedo sobre o-J apurá; de So u za Franco 
sobre limites com a Guiana Inglesa 
(1841); relatórios sobre os rios Madeira 

' 
Javari, Antimari e Verde. Há, ainda, cor-
respondencia de chef es de comissao, entre 
os quais Barao de Capanema, Barao de 
Parima (ríos Negro e Branco ), Barao de 
Maracaju, Thaumaturgo de Azevedo, 
Gastao Cruls, Guilhobel e Alipio Gama, 
entre outros, com dados adicionais sobre 
a missao salesiana no Pirara (1895-97) e 
a revolta de negros e índios no Demerara. 

Instrumentos de Pesquisa: Listagem 
das Comiss6es Demarcadoras de Limites 
( datilografada); Catálogo CBDL, 1959. 

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

Observa~0es: A maior parte da docu
menta9ao desta cole9ao nao tem acesso 
liberado. Quanto ao catálogo da CBDL, 
existe necessidade de revisao. 

RJ14- MINISTÉRIO DAS RELA--<;OES EXTERIORES - BIBLIO-
TECA 
Subordina~ao Administrativa: Sub-Se
cretaria Geral de Administra9ao e Comu
nica96es do Ministério das Rela96es Ex
teriores. 

Endere~o: Av. Marechal Floriano 169 -
Centro - 20.080-000 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 253-5730. Telex: 
2121761. Fax: (021) 263-9571 
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Responsável: 1 van ir de Souza Pinto 

Atendimento ao público: necessita auto
riza9ao. Horário: 2ª a 6ª 12h as 18h. 

Cópias: nao podem ser feítas cópias dos · 
manuscritos. 

Observa~oes: Além do manuscritos aquí 
mencionados, a Biblioteca possui um 
riquíssimo acervo bibliográfico, com des
taque as obras raras dos séculas XV a 
XVII. Foram incorporadas, entre outras, 
as cole96es de Vamhagen, Barao do Río 
Branco, Joaquim Nabuco, Gastao da 
Cunha, Armando Burlamaqui, Campos 
Sales, Conde D'Eu, Ulisses Viana 

' 
Carlos de Carvalho, Visconde do Cabo 
Frío, Ronald de Carvalho, Magalhaes de 
Azevedo e Raúl Fernandes. Parte do acer
vo foi removida para o Ministério em 
Brasília, permanecendo, contudo, a maior 
parte das obras raras no Río de Janeiro. 

RJ14.1. Cartas D'EI Rei Escritas aos ,, 
Senhores Alvaro de Souza e Gaspar de 
Souza. 

Histórico: Este fundo foi adquirido pelo 
Ministério das Rela96es Exteriores em ,, 
1947. Econstituído basicamente, por car-
tas de quatro reís de Portugal: D. Joao 111, 
em cujo reinado (1521-1557) foi iniciado 
o processo de coloniza<;ao do Brasil, D . 
Felipe 11 (1598-1621), D. Felipe 111 
(1621-1640). A documenta9ao está con
ce~trada nas cartas de Felipe 11 dirigidas 
a Al varo de So u za, a quem f oi concedida 
a capitanía de Caeté ou Gurupi no Estado 
do Maranhao e Gaspar de Souza, Gover
nador Geral do Estado do Brasil (1612-
1617) que trouxe do Reino a incumbencia 
de conquista e coloniza<;ao do Maranhao, 
bem como aLuizde Souza, que substituiu 
Gas par de Souza como Govemador Geral 
(1617-1621). 
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Datas-limite: 1540 a 1627. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,06m 
textuais. 

Conteúdo: A documenta9ao contém in
f orma96es sobre a cria9ao de guardas 
constituídas por índios para controle de 
negros rebelados; levante de negros e ín
dios em Salvador com puni9ao e deporta-
9ao de índios para capitanías mais distan
tes; levante de índios Aimoré em protesto 
contra transferenci a de seu território e 
fusao das aldeias de Santo Antonio e 
Capanema; 1ei regulando o cativeiro de 
índios; regimento dado a Gaspar de Sou
za, determinando a reparti<;ao de terras 
indígenas, orientando a catequese e regu
lamentando o comércio de índios nas fei
ras, bem como estipulando as rela96es 
dos colonos comos Aimoré e pagamento 
de jomais aos índios, governo de cada 
aldeia por um capitao, transferencias de 
aldeias e sua localiza9ao nas proximida
des dos engenhos; determina9ao do uso de 
índios para localiza9ao de minas; instru-
96es para a conquista do Maranhao deter
minando manter amizade com índios ali
ados contra franceses e redu9ao de índios 
inimigos que devem ser repartidos "em 
encomendas entre os povoadores na for
ma e modo das do Peru"; descri96es de 
batalhas entre portugueses e franceses no 
Maranhao com aliados indígenas dos dais 
lados e estimativas de mortos, na sua 
maioria, índios. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo e 
Transcri9ao paleográfica (impressa). 

RJ14.2. Correspondencia do Conde da 
Torre 

Histórico: O Conde da Torre, D. 
Femando Mascarenhas, Governador Ge
ral, chegou ao Brasil em 1639, coman-
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dando urna poderosa esquadra luso-espa
nhola com seis mil homens, destinada a 
combater os holandeses. Dirigiu-se de
pois a Pernambuco para atacar o Brasil 
holandes, deixando no governo, na Bahia, 
a D. Vasco Mascarenhas, Conde de , 
Obidos, que logo depois, em 1640, foi 
substituído por D. Jorge Mascarenhas, 
Marques de Montalvao, primeiro Vice
Rei do Brasil. Este conjunto, adquirido 
pelo Ministério das Relac;oes Exteriores 
em 1947, é formado por tres códices, 
contendo originais e cópias da correspon
dencia do Conde da Torre com o rei e 
outras autoridades do período de 1638 a 
1640. Existe transcric;ao paleográfica fei
ta por Al ice Al ves de Souza e Mário Al ves 
de Souza para o estado de Pernambuco. 

Datas-limite: 1638 a 1640. Tratarnento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimensoes: 0,24m 
textuais. 

Conteúdo: A historiografía sobre a ocu
pac;ao holandesa, já bastante estudada, 
encontra neste acervo urna documentac;ao 
complementar relevante pelos dados 
etnográficos e pelo sistema de alianc;as 
com os europeus. Contém muitas listas 
nominais dos índios soldados, alferes e 
sargentos das tropas de Felipe Camarao, 
relac;oes estatísticas e urna série de tabelas 
de localidades e mantimentos e rac;oes 
distribuídas aos índios; instruc;oes para 
recrutamento do gentío; definic;ao do pa
pel da catequese e dos jesuítas; medidas 
para evitar a deserc;ao dos índios para 
tropas holandesas; diferentes bandos so
bre o aJistamento de índios, cachac;a, fari
nha e tabaco; merces concedidas a Felipe 
Camarao e a dezenas de índios com esti
pulac;ao de seus soldas; deslocamento de 
índios do Maranhao e de Rodelas no rio S. 
Francisco para Pernambuco; aldeias de 
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repartic;ao nos río ltapicuru e ltaparica; 
estabelecimento de roc;as indígenas no 
Reconcavo; várias devassas incluindo a 
que o Conde da Torre mandou fazer sobre 
o corte de pau-brasil e jacarandá, por 
espanhóis que usavam a forc;a de trabalho 
indígena das aldeias do rio Maragogipe e 
aldeias Marego e Santo Antonio; dados 
sobre índios aliados dos holandeses. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo e 
Transcric;ao Paleográfica (impresso). 

RJl 4.3. Livro Primeiro do Governo do 
Brasil. 

· Histórico: Trata-se de um códice monta
do com 156 documentos de naturezas 
diversas como traslados de portarias, pro
vis6es, despachos do ouvidor, tabelas de 
ordenados e emolumentos dos oficiais e 
cargos, certidoes, pareceres, notificac;oesr 
e relac;oes diversas escritas por missioná-

. rios. Todas as pec;as do acervo foram 
produzidas no período que vai de 1607 a 
1633, em pleno momento da uniao das 
monarquías ibéricas. A Biblioteca do 
ltamaraty e o Servic;o de Documentac;ao 
promoveram a sua transcric;ao e impres
sao em 1958. 

Datas-limite: 1607 a 1633. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: cronológica. Dimens0es: 0,05m 
textuais. 

Conteúdo: De interesse para o tema sao 
as relac;oes escritas por missionários e 
algumas autoridades, com informac;oes 
etnográficas e demográficas, dados sobre 
deslocamento forc;ado de índios, cate
quese, descimentos e resgates, uso da 
forc;a de trabalho indígena, fugas e suble
vac;oes; papéis do Rio de J aneiro, entre os 
quais, o auto de perguntas do desem
bargador Mesquita a um índio Potiguara 
preso por holandeses em Porto Seguro e 
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trazido ao Rio de Janeiro; rela9ao da 
aldeia de Cabo ·Frio pelo Pe. André de 
Almeida, discriminando índios por sexo e 
idade, batizados, catequese e conflito 
intertribal entre Goytacazes e Géguirtos; 
documento do provincial jesuíta, Simao 
Pinheiro, sobre fusao das aldeias de S. 
Antonio e Jaguaribe, matan9a de índios 
em Sergipe e espolia9ao das terras no 
Reconcavo, ataque aos Tapanhuna, re
parti9ao de índios para fazendas e enge
nhos, motim contra trabalho de corte de 
lenha; documentos diversos sobre 
descimentos para aldeias dorio Sao Fran
cisco; resgate de índios de corda; queixas 
de colonos de Sergipe, Bahia e Per
nambuco sobre a escassez de índios de 
repartic;ao; documento sobre a mita de 
Potosi; sublevac;ao de índios no Pará e 
Maranhao; tráfico de pau-brasil na Para
íba por ingleses com trabalho indígena. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo e 
Livro Primeiro do Governo do Brasil, 
1607-1633. Rio de Janeiro, Ministério de 
Relac;oes Exteriores, 1958.' 

RJ15-MINISTÉRIO DAS RELA
<;ÓES EXTERIORES - MAPO
TECA 
Subordina~ao Administrativa: Sub-Se
cretaria Geral de Administrac;ao e Comu
nicac;oes do Ministério das Rela96es Ex
teriores. 

Endere~o: Av. Marechal Floriano 196 -
Centro - 20.080-000 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 263-9069. Telex: 
217 61. Fax: (021) 263-9571. 

Responsável: Maria Marlene de Souza 

Atendimento ao público: necessita auto
rizac;ao. Horário: 2ª a 6ª 12h as 18h. 
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Cópias: nao é possível obter cópias a 
partir da infra-estrutura existente. 

RJlS.l. Cartografia Contemporanea. 
Histórico: A colec;ao "Cartografia Con
temporanea", deslocada para um espac;o 
próprio da mapoteca, distingue-se da co
le9ao "Cartografía Histórica" porque re
úne apenas material impresso ou elabora
do após 1940. Contém mapas, atlas, 
plantas e reproduc;oes fotográficas de di
ferentes instituic;oes estrangeiras e nacio
nais como o Conselho Nacional de Prote-, 
c;ao aos Indios, a Biblioteca Pública 
Municipal do Porto, a Biblioteca Nacio
nal de París, a Biblioteca Real de Haia, o 
Estado Maior do Exército Brasileiro (3ª 
Secc;ao ), a Biblioteca da Ajuda (Lisboa), 
oArquivoHistóricoNacionaldaEspanha 
e outros. Cobre o período que vai do 
século XV ao XX, desde que se trate de 
material impresso após 1940, como o 
Pequeno Atlas do Maranhii.o e Grii.o
Pará, de Bento Maciel Parente, editado 
em 1968 pelo Ministério da Marinha; o 
Portagaliae Monumenta Cartogra
phica, de Armando Cortesao e A velino 
Teixeira, editado em 1960; coletanea de 
mapas com localizac;ao das tribos indíge
nas do Brasil Setentrional, organizados 
por Maria de Lourdes J ovita e desenhados 
por Mayr S. Fortuna, editado em 1945, 
além de mapas que ilustram relatos de 
Léry, Spruce, Castelnau, Schomburgk, 
Bates, Chandless, Crévaux, von den 
Steinen e outros. 

Datas-limite: 1490 a 1993. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi
za~ao: Organizado segundo o sistema de 
classificac;ao Boggs-Lewis: área geográ
fica, assunto, data e sobrenome do autor. 
Dimens0es: 15,00m textuais, 10.000 
mapas. 
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Conteúdo: De interesse para o tema sao 
os mapas impressos e os atlas referentes 
ao período colonial e ao Brasil Império, 
que assinalam a1deias, províncias e dire
torias de índios, afluentes, povoac;oes, 
miss5es religiosas, conventos, colégios, 
engenhos e quartéis; cópias heliográficas 
de cartas e mapas anexados ao exemplar 
datilografado do "Roteiro Etnográfico" 
de Maria de Lourdes Jovita, destinado a 
Comissao Brasileira de Limites (1945); 
Etnografía de Teodoro Sampaio; Mapa · 
Etnográfico do Brasil, de Gama 
Malcher, com áreas culturais, troncos 
lingüísticos e integrac;ao; roteiros carto
gráficos da Baia de Guanabara, das capi
tanías e províncias do RJ, BA, ES, MG, 
SP, PR, MT, PA e AM e do litoral brasi-
1eiro, assinalando aldeias indígenas, tri-
1has e caminhos; mapa das aldeias de Sao 
Fidélis e Sao Lo1:Jrenc;o; planta do RJ com 
primeiro mapa economico e topográfico 
(1578), localizando núcleos de ocupac;ao 
indígena, fortalezas e pontos de acesso; 
representac;ao fluvial da Bacía Amazoni
ca e do Prata, com identifica9ao de aldei
as; carta corográfica do PR e MT com 
alde ias Kaingang, Kaiowá, Xokleng; 
mapas do IBGE, recentes (1950-1960), 
com etnias, línguas e incidencia de doen
c;as endemicas . . 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo sob ,,. , 
forma de fichário; Indice toponímico; In-
dice temático; IsaAdonias,A cartografia 
da regido amazonica, 2 vols ( 1500/ 
1961 ), Rio de Janeiro, 1963; Isa Adonias, 
Catálogo de "Mapas e planos manuscri
tos do Brasil Colonia", Río de Janeiro, 
1960. 

RJ15.2. Cartografia Histórica. 
Histórico: A Secretaria de Estado do 
Ministérios das Relac;oes Exteriores rece-
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beu os primeiros mapas que ficaram sob 
os cuidados do seu arquivo: Semente em 
1913 criou-se um depósito de mapas e 
plantas e nomeou-se um cartógrafo para 
administrá-lo. Seis anos depois, em 1919, 
foi organizada a Sec;ao de Limites e Atos 
Internacionais entre cujas atribuic;oes 
destacavam-se a guarda e a conservac;ao 
de mapas. Em 1931 criou-se a Mapoteca 
para guardar, c1assificar e conservar o 
acervo cartográfico, cu jo patrimonio teve 
início há mais de um século, grac;as ao 
trabalho de busca e coleta do Barao 
Duarte da Ponte Ribeiro. Seu enriqueci
mento se deu com as contribuic;oes do 
Barao do Rio Branca e Joaquim Nabuco, 
as doac;oes de Pimenta Bueno, Souto 
Maior e outros, a incorporac;ao do mate
rial elaborado pelas Comiss5es Demar
catórias de Limites, as aquisic;oes de car
tas modernas e as reproduc;oes, impressas · 
ou fotográficas, de originais de outros 
arquivos, nacionais e estrangeiros. A 
mapoteca histórica, reorganizada recen
temente, reúne manuscritos, gravados, 
impressos e reprodut;oes do século XV até 
1940, ficando o material posterior a esta 
data na colec;ao "Cartografia Contempo
ranea" . 

Datas-limite: 1432 a 1940. Tratamento 
técnico: totalmente organizado. Organi· 
za~ao: Organizado segundo o sistema de 
c1assificac;ao Boggs-Lewis: área geográ
fica, assunto, data e sobrenome do autor. 
Dimens0es: 45,00m textuais, 1.100 foto
grafias, 30.000 mapas, 1.300 desenhos e 
gravuras, 1.300 microformas. Reúne a 
maior parte da cole9ao cartográfica com 
suas mais de 30.000 pe9as. 

Conteúdo: Contém mapas, cartas, pla
nos, atlas e plantas, manuscritos e impres
sos, originais e cópias, produzidos em sua 
maioria porinstitui'Y5es oficiais e particu-
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lares da Europa, relativos a América me
ridional e a todas as regioes do Brasil, 
sobretudo no período colonial, com mui
tas referencias históricas e dados de natu
reza político-administrativa, economica, 
demográfica, física e etnolingüística. 
Cartas geográficas dos ríos da Amazonia 
e das bacias do Prata, Sao Francisco, 
Mearim, ltapecuru, Parnaíba, Paraíba e 
outros, produzidas por viajantes, natura
listas, e pilotos combase em informa95es 
dos próprios índios, localizando grupos 
indígenas e extensao dos territórios por 
eles ocupados, permitindo ainda mapear 
as rotas migratórias e as vías de di fu sao de 
cultura de etnias dos troncos lingüísticos 
Tupi, Aruak e Karib e assinalando a1deias 
e povoa9.6es indígenas, arraiais, missoes, 
fazendas, fortalezas, caminhos e estra
das. Trata-se do maior acervo da América 
Latina, contendo pe9as raras, mapas em 
ingles, frances, alemao, espanhol e portu
gues, com urna série de gravuras e mapas 
relativos ao Brasil Holandes, considerada 
como a mais completa que se conhece. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo sob 
forma de fichário; Índice toponímico; Ín
dice temático; Isa Adenias, A cartografia 
da regia.o amazonica, 2 vols ( 1500/ 
1961 ), Río deJaneiro, 1963; Isa Adenias, 
Catálogo de "Mapas e planos manuscri
tos do Brasil Colonia", Rio de Janeiro, 
1960. 

Microfilme: O conjunto encentra-se par
cialmente microfilmado. 

Observa~oes: A Mapoteca reúne 1300 
reprodu96es microfilmadas de mapas e 
planos relativos ao Brasil Colonial, soba 
forma de fotogramas em cartoes-janela 
(1512-1822). Há também microfilmes de 
mapas, gravuras e atlas raros do Brasil, 
mas nao existem aparelhos de leitura que 
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foram desativados. Possui ainda urna co
le9ao de 600 atlas, dentre os quais se 
destacam "Estado do Brasil" ( 1631) e 
"Livro de toda a costa da Província de 
Santa Cruz" (1666), ambos de autoría de 
Joao Teixeira Albernás. Possui atlas ho
landeses gravados no século XVII, edita
dos por Ortelius, Hondius, Vankeulen e 
outros cartógrafos. 

RJ15.3. Cole~ao Iconográfica. 

Histórico: A origem do acervo icono
gráfico é o antigo Setor de Fotografias da 
Mapoteca, enriquecido fundamentalmen
te com as cole95es Barao do Rio Branco 
e Joaquim Nabuco. Coma transferencia 
de parte da documenta9ao para Brasíl ia, o 
acervo iconográfico, até entao confundi
do com o u tras pe9as, passou a f azer parte 
da Se9ao Iconográfica em 1972, cujas 
atribui96es eram guardar, classificar e 
conservar o material, composto majorita
riamente por f otografias relacionadas 
com as atividades diplomáticas no Brasil 
e no exterior. Destacam-se as cole96es 
"Retratos" e "Rio Branco" e os álbuns 
fotográficos de Marc Ferrez, Leuzinger e 
outros. 

Datas-limite: 1850 a 1993. Tratamento 
técnico: parcialmente organizado. Orga
niza~ao: temática. Dimensoes: 18 .000 
fotografias, 3.000 desenhos e gravuras. 

Conteúdo: Contém fotos, desenhos e gra
vuras do SPI, Comissoes de Limites, Ser
vi90 Telefotográfico da Inspetoria de 
Fronteiras, missoes salesianas do rio Ne
gro, Jesuítas no Paraguai e capuchinhos 
no norte e nordeste, além de reprodu96es 
da Biblioteca da Universidade Católica 
da América (Washington D.C.) e de insti
tui96es européias, assim como de gravu
ras de Hans Staden, Von Martius, 
Rugendas e outros; foto de índia Ama-
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huaca do alto Juruá; documenta9ao da 
catequese e rebeliao dos Kaingang de 
Ribeirao dos Patos (RS); primeiros con
tatos com os Javaé da Ilha do Bananal; 
álbum que pertenceu a Nilo Pe9anha com 
fotos de índios da fronteira coma Bolívia; 
gravuras dos Tupinambá de Hans Staden, 
Thomas Ender e Von Martius, cujos ori
ginais estao em Munique; reprodu96es de 
aquarelas .de Francisco Requena no 

\.. 

J apurá; aldeia dos Omágua e missao de 
Mainas no rio Marañon; índios missio
nados pelos salesianos no rio Tiquie e 
pelos Jesuítas no Paraguai; álbuns com 
aldeias nos ríos Purus e J uruá da Comis
sao Mista Brasileiro-Peruana, chefiada 
por Euclides da Cunha (102 fotos); gra
vuras da viagem do Príncipe de Neuwied 
(1815-18 J 7); ruínas do colégio dos Jesu
ítas no Pará e índios do rio Branca. 

. Instrumentos de Pesquisa: Catálogo sob , 
f9rma de fichário; Indice por assunto. 

RJ16 - MUSEU DE ARTE MO
. .,. DERNA DO RIO DE JANEIRO 

1 (MAM) 
Endere~o: Av. Infante Dom Henrique 85 
-Centro - 20.021-140 Rio de J aneiro RJ. 
Telefone: (021) 210-2188. Fax: (021) 
240-6351. . 

Responsável: Marcos de Lontra Costa 
(Coordenador Geral) e Márcia Mello 
(Chefe do Departamento de Fotografía) 

Atendimento ao público: exige-se pré
vio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 9h as l 6h. 

Cópias: fotográficas. 

RJ16.1. Cole~ao de Fotografias 

Histórico: O Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro foi criado em 1952, como 
objetivo de mostrar e incentivar todas as 
manifesta96es de arte contemporanea. 

L~----
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Instalado em 1954 no atual edifício, pro
jetado por Afonso Reidy, reúne trabalhos 
em pintura, escultura, desenho e gravura, 
possuindo ainda urna cinemateca com 
mais de 3 .000 originais de filmes nacio
nais e estrangeiros. Em 1986, criou um 
Departamento de Fotografía, Vídeo e 
Novas Tecnologías, com o objetivo de 
organizar urna cole9ao representativa dos 
mais importantes movimentos da história 
da fotografi~ no Brasil. Comprou em 
1987 a cole9ao particular de José Carlos 
Guimaraes, composta de cópias da época 
de fotos do suíc;o A. Frisch, que em 1865 
viajou pelo Amazonas em sua canoa-

.- estúdio, tornando-se o primeiro fotógrafo 
a documentar os índios com urna perspec
tiva antropológica. No mesmo lote foram 
adquiridas reprodu96es fotográficas de 
gravuras do alemao Franz Keller e de 
fotos de seu discípulo Marc Ferrez, que 
integrou a expedi9ao de C. F. Hartt 
(1875). Incorporou ainda trabalhos con
temporaneos, entre outros de Redro Lobo, 
Miguel Rio Branca, Milton Gurán e do 
repórter-fotográfico José Medeiros, das 
revistas Manchete e Cruzeiro. 

Datas-limite: 1850 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: onomástica. Os documentos 
também recebem um número seqüencial 
por ordem de chegada. Dimensoes: 4. 000 
fotografías, 3.000 filmes. 

Conteúdo: Contém 20 fotos de A. Frisch 
( 1865) documentando Tapuios na perife
ria de Manaus; índios Amaúa do alto 
Solim6es com armas e ornamentos; caci
que Tukuna em sua maloca; Miran ha com 
banana da terra e em canoa próximo a 
Fon te Boa; cenas de ca9a dos Kayuixana; 
aldeia dos Passé e índios bolivianos em 
Manaus. Reprodu96es de Franz Keller, 
com imagens de índios Moja cantando 
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missa no río Madeira (1870); encontro 
com os Karipuna (1868); índios Purus 
ca9ando; interior de maloca guaraní, no 
Paraná; resultados etnográficos e arqueo
lógicos da expedic;ao ao rio Madeira. Fo
tos de Marc Ferrez com imagens de 
Munduruku, Apiaká, Jauaperi, Botocudo 
da Bahía e índios do Mato Grosso. Diver
sas fotos de autores anónimos do século 
XIX, de índios Cayguá do Paraná (1860) 
e da conversao de índios no Chaco ( 1867), 
extraída do álbum sobre a Guerra do 
Paraguai qüe pertenceu ao Marechal 
Deodoro da Fonseca. Há ainda numero
sas fotos que documentam a Expedic;ao 
Roncador-Xingu (1949) e imagens da 
década de 1950 dos Yalapiti, Gorotire, 
Xavante,. Juruna, Kubén-Kran-Kegn, 
Kayap6, Kalapalo e outros. No acervo de 
filmes, existem vários documentários, in
cluindo filmes de Silvino Santos (1886-
1970) sobre a Amazonia de 1918, 1921 e 
1925, além de relatos sobre a Cornissao 
Rondon. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário em 
ordem numérica; Fichário por autores; 
Indexac;ao por tema e autor ( em elabora-
9ao ); Catálogos de Exposic;oes: Aspectos 
da fotografia brasileira no século XIX, 
Río de J aneiro, MAM, 1987; La 
photographie brésilienne au dix
neuvieme siecle, Paris, Mois de la Photo 
a París, 1986; Brazilian photography in 
the nineteenth century, Houston, 
Houston Photo-Fest, 1988. 

RJ17 - MUSEU DE ASTRONO
MIA E CIENCIAS AFINS (MAST) 
Subordina~ao Administrativa: CNPq -
Ministério de Ciencia e Tecnología. 

Endere~o: Rua General Bruce 586, Ane
xo 1- Sao Cristóvao-20.921-030 Río de 
Janeiro RJ. Telefone: (021) 580-7010, 
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ramais 32 e 34. Telefax: (021) 580-7339 
e 580-4531. 

Responsável: Thereza Maria da Silva 
Araújo (Chef e do Departamento de Infor
mac;ao e Documentac;ao). 

Atendimento ao público: sem restric;oes. 
Horário: 3ª a 6ª das 9h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

~ RJl 7 .l. Arquivo do Conselho de Fisca
liza~ao das Expedi~oes Artísticas e Ci
entíficas no Brasil 

Histórico: O Museu de Astronomía e 
Ciencias Afins (MAST), sediado no pré
dio do Observatório Nacional, herdou 
instrumentos e documentos das comis
soes criadas pelo Observatório no final do 
século XIX e início do século XX para 
demarcar os limites do Brasil coma Bolí
via, Argentina e Guiana Francesa, e para 
explorar o Planalto Central com o obj~ti
vo de delimitar a área da futura capital 
nacional (1892). Seu Departamento de 
Informac;ao e Documentac;ao engloba vá
rios fundos, entre os quais o Arquivo 
Amoroso Costa, Arquivo Lélio Gama, 
Arquivo Henrique Morize, Associac;ao 
Brasileira de Astronomía e Arquivo do 
Conselho de Fiscalizac;ao de Expedi96es 
Artísticas e Científicas no Brasil. Criada 
em 1933, este Conselho fjscalizou e con
trolou por mais de tres décadas as expedi-
96es estrangeiras no país, bem como as 
nacionais de natureza privada. Em marc;o 
de 1968, encerrou suas atividades, quan
do suas atribui96es passaram a compe
tencia do CNPq. Seus arquivos, organiza
dos em 1987 pelo MAST, contém 
documentos textuais, visuais e cartográ
ficos, divididos em duas séries: a primeira 
relativa a estrutura e funcionamento do 
Conselho e a segunda referente as expedi
c;oes. 
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Datas-limite: 1933 a 1968. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. O arranjo interno é cronológico 
com numera9ao seqüencial por documen
to. Dimens0es: Sao 10.723 documentos 
textuais, 257 fotografias e 22 mapas. 

Conteúdo: Contém documenta<;ao útil 
para estudar a presen9a de expedi9oes 
estrangeiras no Brasil, suas destina<;oes e 
práticas e as formas de atua<;ao do apare
lho de estado criado para o seu controle. 
De interesse para a temática indígena 
existe, na Série I, 65 documentos sobre o 
SPI correspondencia sobre abusos come
tidos contra índios por expedicionários. 
Na Série II, há 320 dossies sobre expedi
<;oes a Amazonia e 186 relativos ao Cen
tro-Oeste, além de outras regioes. Sao 
documentos de expedi9oes arqueológi
cas, etnográficas e etnolingüísticas reali
zadas por pesquisadores europeus, japo
neses, russos, norte-americanos e 
sul-americanos, entre os quais Snethlage, 
W . Hanke, R. Courteville, B. Flornoy, E. 
Biocca, B. Meggers, C. Evans e dezenas 
de outros. Destacam-se 117 documentos 
das expedi<;oes_ de Curt Nimuendajú, in
cluindo mapas e relatórios; 225 documen
tos referentes a Bandeira Piratininga; do
cumentos das pesquisas antropométricas 
de índios de Dourados (MT); de grupos 
sangüíneos de índios do rio Kuluene; pe
didos de licen<;a de várias missoes religi
osas para atuarem em área indígena, bem 
como de cineastas e equipes de televisao; 
mapa etnográfico de Roraima; mapas di
versos do SPI; fotos de várias tribos da 
Amazonia. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
analítico do Arquivo do Conselho de 
FiscalizaféíO das Expedifoes Artísticas e 
Científicas no Brasil, Rio de Janeiro, 
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MAST, 1988; Luiz Cruls, "Relatório da 
Comissao Exploradora do Planalto Cen
tral do Brasil", Brasília, Codeplan, 1987; 
Lélio Gama, "Relatório sobre o sesqui
centenário do Observatório Nacional", 
Rio de Janeiro, 1977 (datilo.); Luís 
Donisete Benzi Grupioni, "Cole9oes 
etnográficas sob suspeita: notas sobre as 
expedi9oes do casal Lévi-Strauss ao Bra
sil Central", XVI Encontro da ANPOCS, 
Caxambu 1992. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. 

RJ18-MUSEU CASA DEBENJA
MIN CONSTANT 
Subordina~ao Administrativa: Institu
to Brasileiro de Patrimonio Cultural 

Endere~o: Rua Monte Alegre 255 - San
ta Teresa - 20.240-190 Rio de J aneiro RJ. 
Telefone: (021) 231-1248. Telefax: 
(021) 294-4624. 

Responsáveis: !solete Costa da Silva 
(Diretora do Muse u) e Maria In es Turazzi 
(Responsável pelo Arquivo) 

Atendimento ao público: exige-se pré
vio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 9h as 18h. 

Cópias: eletrostáticas. 

RJ18.1. Arquivo Benjamín Constant e 
Familia 

Histórico: Benjamín Constant Botelho 
de Magalhaes (1833-1891) nasceu em 
Niterói e morreu na Capital Federal. Cur
sou a Escola Militar (1853) e aperfei
~oou-se em engenharia na Escola Central, 
onde recebeu o grau de Doutor em Mate
mática e em Ciencias Físicas. Entre 1861 
e 1865, estudou astronomía no Observa
tório do Rio de Janeiro. Aprovado em 
concurso público, ensinou matemática no 
Colégio Pedro II, lecionando ainda na 
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Escola Politécnica, na Escola Normal da 
Corte e na Escola Militar- onde difundiu 
o positivismo-e no Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, onde também foi di retor. 
Foi um dos fundadores do Clube Militar 
( 1887), que se transformou em centro de 
propaganda republicana. Proclamada a 
República, integrou o Govemo Provisó
rio como Ministro da Guerra (1889-90) e 
depois como Ministro da lnstru9ao Públi
ca, Correios e Telégrafos (1890-91). O 
seu arquivo faz parte do acervo do Mu
seu, criado em 1982. U mfi parcela dele foi 
doada pelos familiares ao antigo Instituto 
do Patrimonio Histórico e Artístico Naci
onal, em 1958. A outra foi doada por seu 
neto, General Peri Beviláqua, em 1980, 
por ocasiao da organiza9ao e montagem 
do Museu. 

Datas-limite: 1833 a 1980. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica e por séries e sub
séries, mantendo-se a organiza9ao origi
nal existente antes de sua chegada ao 
Museu. Dimensoes: 14,00m textuais, 3 
mapas, 6 plantas, 896 fotografías, 1 filme 
e 231 diapositivos. 

Conteúdo: O conjunto possui documen
tos pessoais e públicos do titular e de sua 
família. Reúne documentos importantes 
sobre os bastidores do movimento repu
blicano, o positivismo e sua influencia nas 
diretrizes que pautaram as rela96es do 
novo regim~ com -os povos indígenas. 
Destaque para a Série Amílcar Armando 
Botelho de Magalpaes e as sub-séries 
Política Indigenista e Produ9ao Intelectu
al, onde constam documentos sobre o SPI 
e o CNPI, como as ordens do dia da 
Expedi9ao Rondon-Roosevelt, cartas de 
Rondon acerca dos problemas indígenas 
(1943) e da política indigenista (1944), ao 
Diretor do SPI sobre as terras dos índios 
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(1945) e a Orlando Villas-Boas sobre a 
Expedi9ao Roncador-Xingu (1946); ano
ta96es de Amílcar Botelho sobre a partici
pa9ao de índios Terena no episódio da 
"Retirada da Laguna"; biografía do Ge
neral Rondon e correspondencia (cópias) 
entre B. Flomoy e Rondon; corresponden
cia do govemador do Amazonas com 
Benjamín Constant, abordando, entre ou
tros temas, a elabora9ao de urna carta 
etnográfica; poesías sobre os índios do 
Mato Grosso; artigos de diversos autores 
sobre Rondon e os índios, bem como 
conferencias, pronunciamentos e recortes 
de jomais sobre o mesmo tema. Na sub
série Gon9alves Dias, encontram-se notas 
sobre línguas indígenas eo Tupi-Guaraní. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
manuscrito da Cole9ao Família Benjamín 
Constant; lnventário preliminar do Ar
quivo Benjamín Constant; Fichário analí
tico. 

Restri~oes de acesso: em fase de organi
za9ao. 

RJ19-MUSEUDAFAZENDAFE
DERAL 
Subordina~ao Administrativa: Delega
cia do Ministério da Fazenda no Río de 
Janeiro 

Endere~o: A venida Presidente Antonio 
Carlos 375, sobreloja- Centro - 20.020-
01 O Río de J aneiro RJ. Telefone: (021) 
297-3939 ramal 2165 e (021) 240-1670. 

Responsável: Letícia Mainiere Piedade 
(Responsável pelo Arquivo) 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as l 7h. 

Cópias: eletrostáticas 

RJ19.1. Cole~ao Direitos Régios 

Histórico: Criado em 1970, o Museu da 
Fazenda Federal tem por objetivo reco-
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lher, classificar, expor e divulgar docu
mentos e objetos referentes a administra
yao fazendária no Brasil. Possui um ar
quivo com documenta~ao organizada em 
28 coley6es temáticas, subdivididas em 
séries, refletindo as atribuiy6es dos ór
gaos fazendários. As coley6es englobam 
papéis agrupados nos seguintes conjun
tos: Direitos Régios, Escravos, Impostas 
de Diferente Natureza - entre os quais, 
imposto do selo, de consumo, IPI, de 
renda e sobre transporte e comunicayao -
Comércio Exterior, Oryamento e Conta
bilidade Pública, Dí vida Pública, Sistema 
Monetário, Administrayao Tributária, 
Cartografía Económica, Próprios Nacio
nais, Incentivos Fiscais, Sistema Finan
ceiro, Mercado de Capitais, Artistas 
Fazendários e Audiovisual. O total das 28 
coley6es abrange cerca de 40,00 metros 
textuais. De interesse para a temática 
indígena, a Colec;ao Direitos Régios reúne 
documentac;ao do Conselho Ultramarino, 
Real Erário e Junta da Fazenda, relativos 
aos rendimentos da corca portuguesa. 

Datas-limite: 1740 a 1820. Tratamento 
\ 

técnico: organizado totalmente. Organi-
za~o: temática, topográfica. Dimen
soes: 5,00m textuais. 

Conteúdo: A Coleyao contém documen
tayao de interesse para o estudo da ayao 
dos jesuítas no Rio de J aneiro no momento 
de sua expulsao no período pombalino. 
Destaque para um códice (1755-1759) 
com papéis relativos ao arrendamento de 
terrenos da Co'tnpanhia de Jesus, em par
ticular, das terras do Colégio no aldea
mento de Sao Bamabé, com informa96es 
sobre a forma de arrendamento, os arren
datários e as terras arrendadas, que limi
tavam com terras pertencentes aos índios, 
ainda que o escrivao nao discriminasse o 
grupo étnico em questao (79 .1.19). Com-
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plementarrnente, existem, em iconogra
fías avulsas, tres litografías de Debret, 
apresentando um chef e Guaicuru em rela
yao comercial comos europeus (80.22.5); 
mulheres guarani aldeadas indo a missa 
de domingo (80.22.13) e agricultores 
guaraní (80.22.14). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário al
fabético. 

Observa~oes gerais: O acervo possui 
141 rolos de microfilme, cujos originais 
se encontram no Arquivo Público Minei
ro, em Belo Horizonte, contendo cópias 
de registros de tributayao e fiscaliza9ao 
da Casa dos Cantos (1700-1860). 

RJ19.2. Cole~ao Próprios Nacionais 
Histórico: Com a expulsao dos Jesuítas 
de Portugal e seus domínios em 1759, os 
bens pertencentes a ordem foram incorpo
rados aFazendaReal. A Cole9aodenomi
nada Próprios Nacionais contém, portan
to, livros de arrendamentos, rela~6es de 
terras medidas e demarcadas, inventários 
de bens, autos de seqüestro de fazendas e 
imóveis, termos de arremata9ao de escra
vos, pagamentos de arrendamentos de ter
renos, denúncias de arrendatários, relatos 
sobre devassas de bens, to~bo de terras, 
fazendas e campos de pasto, cartas de 
rematac;ao de fazendas, autua9ao da Real 
Junta e ordens expedidas por governado
res do Rio de Janeiro. Nao existem infor
mac;oes precisas disponíveis sobre a for
ma e a data de incorporac;ao do acervo ao 
Arquivo do Museu da Fazenda Federal. 

Datas-limite: 1680 a 1802. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, topográfica. Dimen-

• 
soes: 8,00m· textuais. . 

Conteúdo: Contém expressiva documen
tayao de interesse para o estudo da ocupa-

' 
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c;ao do litoral fluminense e do Vale do 
Paraíba, com dados sobre a instalac;ao de 
engenhos e fazendas dos jesuítas e infor
mac;oes sobre catequese, aldeias, terra e 
forc;a de trabalho indígena. Destacam-se 
o livro de tombo das terras, currais e 
outros bens da Companhia de Jesus, com 
papéis dos séculos XVII e XVIII, relac;ao 
das terras demarcadas em 1730 e partici
pac;ao de índios dé Cabo Frio na demarca
c;ao; Livro de tombo do Sítio Ponta, em 
Ca!J1pos (1752); termo de arrematac;ao de 
escravos pertencentes aos jesuítas (1761); 
autos de seqüestro e inventários das fa
zendas jesuíticas de Sao Cristóvao e En
genho Velho (1759) e denúncias de seus 
arrendatários; Arrematac;ao de terreno 
jesuítico na fazenda de Macaé e devassa 
de seus ben s ( 177 6); carta de arrematac;ao 
da fazenda Misericórdia em Inhaúma 
(1782) com referencias as aldeias de Sao 
Lourenc;o, Sao Bamabé, Sao Pedro do 
Cabo Frio e Sao Francisco; arrematac;ao 
dos bens de engenhos em Sapucaia, 
Macaé, Itapoca, Engenho Novo e 
Arac;atuba (1770-1802); lista de ordens 
do govemador do Rio de Janeiro a Com
panhia de Jesus relativas a aldeamento 

' catequese, terras indígenas e parceria 
com índios na criac;ao de gado (1759-
1763). 

Instrumentos de pesquisa: Fichário al
fabético. 
Observa~oes gerais: Alguns documen
tos estao em estado precário de conserva
c;ao. 

RJ20 - MUSEU HISTÓRICO DO 
EXÉRCITO E FORTE DE COPA
CABANA 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério do Exército, Diretoria de Assuntos 
Culturais 
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Endere~o: Pra9a Coronel Eugenio Fran
co nº 1, Posto Seis - Copacabana - Rio de 
Janeiro RJ. Telefone: (021) 287-5548. 
Fax: (021) 247-1242. 

Responsável: Ana Maria Rezende Lima 
( Coordenadora) 

Atendimento ao público: exige-se auto
rizac;ao. Horário: 2ª a 6ª das lOh as 
16h30. 

Cópias: eletrostáticas. 

RJ20.1. Arquivo do Escritório Central 
da Comissao Rondon - Documenta~ao 
Textual 
Histórico: O Escritório Central de Apoio 
a Comissao de Linhas Telegráficas e Es
tratégicas de Mato Grosso ao Amazonas 
(Comissao Rondon) foi montado em 
1910, no Rio de Janeiro, pelo próprio 
Rondon. Chefiado por Amílcar Botelho 
de Magalhaes, o Escritório mantinha 4 
sec;oes: Expediente, Contabilidade, Dese
nho e Fotografia. Acumi.Ilou ao longo dos 
anos um conjunto de documentos, abran
gendo relatórios, monografías, mapas e 
fotos da Comissao Rondon ( 1907-1915) e 
da Expedic;ao Roosevelt (1914), papéis 
relativos as atividades anteriores de 
Rondon nas Comissoes de Linhas Tele
gráficas de Cuiabá ao Araguaia (1890-
91) ea Corumbá (1900-1906) e cópias de 
documentos de expedi96es como a de 
Alexandre Rodrigues Ferreira (1788-90), 
Langsdorff (1826-28), von den Steinen 
(1884) e outras. Ampliou airÍda seu acer
vo coma documentac;ao das atividades de 
inspec;aode fronteiras (1928-34), incluin
do relatórios reservados, diários, agendas 
e correspondencia. Em 1942, o acervo foi 
transferido ao Conselho Nacional de Pro-

~ 

tec;ao aos Indios, quando da incorporac;ao 
da antiga Comissao Ron don pelo Ministé
rio de Agricultura. Doado posteriormente 
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a Biblioteca do Exército, o arquivo foi 
transferido para a Casa Histórica de 
Deodoro e daí para a Casa de -Osório. 
Após a cria9ao do Museu Histórico do 
Exército no Forte de Copacabana, em 
1987, foi para aí transferido. 

Datas-limite: 1788 a 1942. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: em 
fase de organiza9ao. Dimensoes: nao 
consta 

Conteúdo: Contém documenta9ao útil 
para o estudo da política indigenista no 
século XX e para o conhecimento dos 
índios do Mato Gros so, Amazonas e áreas 
de fronteira, as situa96es de contato, a 
pacifica9ao e a catequese. Destaque para 
mais de 900 cadernetas de campo de 
Rondon e relatórios das expedi96es de 
reconhecimento e Ievantamento dos cur
sos de inúmeros ríos das bacias do Ama
zonas e do Paraguai, parte dos quais foi 
publicada, permanecendo inédita outra 
parte expressiva. Há também documentos 
diversos relativos a inspe~ao e patru
lhamento de fronteiras e aos tratados de 
navega~ao comas Guianas Inglesa, Fran
cesa e Holandesa, Peru, Bolívia, Colom
bia, Venezuela, Paraguai e Argentina, 
com relatórios do próprio punho de 
Rondan, contendo informa96es sobre as 
popula96es indígenas encontradas pelos 
integrantes das expedi96es e apontamen
tos etnográficos sobre os Paresi, 
Nambikuára, Kepkiriwát, Urumi, Ariken 
e outros. Reúne ainda ofícios, relatórios e 
estudos do SPI com lista geral das tribos 
da regiao, vocabulários, gramáticas, mi
tos e croquis indicativo das aldeias; textos 
datilografados e manuscritos de Rondon e 
seus colaboradores sobre a política de 
prote9ao e a pacifica9ao, entre outros, dos 
Kaingang eParintintin; álbunsderecortes 
de jornais nacionais e estrangeiros. 
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Instrumentos de pesquisa: Embora 
exista fichário correspondente a organi
za9ao temática do antigo Escritório, o 
acervo está desordenado, sem sequer um 
inventário do total dos documentos trans
feridos. Catalogo Geral das Publica~oes 
da Comissao Rondon e do CNPI, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1945-49 
(Ministério da Agricultura, Publica96es, 
nº 96); Missao Rondan -Apontamentos 
sobre os trabalhos realizados pela Co
missao de Linhas Telegraphicas e 
Estrategicas de Matto-Grosso ao Ama
zonas, Río de Janeiro, Típ. Jornal do 
Comércio, 1916. 

Res.tri~oes de acesso: por estar em fase 
de organiza9ao. 

RJ20.2. Arquivo do Escritório Central 
da Comissao Rondon - Mapoteca 

Histórico: A Se9ao de Desenho do Escri
tórío Central da Comissao Rondon, chefi
ada pelo Tenente Francisco Jaguaribe G. 
Mattos, possuía urna equipe de desenhis
tas, entre os quais Ernesto E. Xavier do 
Prado, Eugenio Río e José Silvares, en
carregados de elaborar cartas para uso 
privativos da mesma Comissao, com o 
objetivo de orientar os seus trabalhos de 
campo. O conjunto reúne tal produ9ao: 
mapas geológicos, mineralógicos, topo
gráficos, hidrográficos, potamográficos, 
corográficos, etnográficos e ferroviários; . 
borroes, folhas diárias, levantamentos ex
peditos e gráficos altimétricos de rios, 
lagoas, varadouros, igarapés e banhados; 

. plantas de f azendas, seringais, estradas, 
caminhos, picadas, arraiais, vilas, cida
des e aldeias indígenas; diagramas de 
linhas telegráficas; gráficos das expedi-
96es; croquis orientadores das explora-
96es dos rios e esquemas de navega9ao. 
Contém ainda mapas elaborados pelo SPI 
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e pela Comissao de Fronteiras e também 
pec;as de cartografia colonial copiadas de 
originais da Biblioteca Nacional, Arqui
vo Nacional e Mapoteca do ltamaraty. 
Pequena parte é de impressos, sendo a 
maior parte do acervo de manuscritos 
desenhados em papel vegetal, papel 
cansen e tela. 

Datas-limite: 1612 a 1936. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: em 
fase de organizac;ao. Dimensoes: nao 
consta 

Conteúdo: Acervo muito rico que perm1-
tiu revisar os trabalho cartográficos dos 
tempos coloniais, colocando no mapa aci
dentes geográficos até entao desconheci
dos, corrigindo cursos de ríos e 
dimensionando a extensao de territórios 
indígenas das bacias do Amazonas e 
Paraguai. Entre outros, reúne carta 
etnográfica de Rondonia, organizado por 
Roquette Pinto; carta do Brasil de 
Teodoro Sampaio com denominay6es ge
ográficas segundo os Tupi; carta do Bra
sil localizando tribos que recebiam prote
c;ao direta ou eventual do SPI (1925); 
roteiro dos itinerários das expediy6es de 
reconhecimento, atrayao e pacificac;ao; 
carta organizada especialmente para lo
calizar postos indígenas (1930); mapa · 
etnográfico organizado por Gama 
Malcher na Inspetoria do Pará; plantas de 
demarcac;ao das aldeias !peque e 
Cachoeirinha dos Terena e Kinikináo ela
boradas pessoalmente por Rondon, auxi
liado por Nicolau Horta Barbosa; levan
tamento do rio Cururu com localizayao 
dos Munduruku; plantas das colonias in
dígenas Teresa Cristina (1896) e Rodolfo 
Miranda (1919), do território Bakairi, de 
aldeias Paresi e Nambikuára; carta 
esquemática da América do Sul, mostran
do regiao coberta pelas exploray6es de 
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Ronden ( 1890-1920); coletanea de ma
pas da cartografia colonial e das áreas de 
fronteira. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário da 
Mapoteca, organizado por Nicolau Horta 
Barbosa; Catalogo geral das publica
fOes da Comisstio Rondan e do CNPI. 

Restri~oes de acesso: por estar em fase 
de organizac;ao. 

RJ20.3. Arquivo do Escritório Central 
da Comissao Rondon - lconografia . 

Histórico: A Seyao de Fotografía e Cine
matografía do Escritório Central da Co
missao Ronden, chefiada pelo Tenente 
Luís Tomás Reis, acompanhou e docu
mentou as principais expedicy6es, através 
dos fotógrafos Luís Leduc, Tenente 
Pyrineus, Tenente Lyra, E. Amarante, 
Niebler, Roquette Pinto e outros. Regis
trou a primeira expedic;ao de descobri
mento dorio Juruena (1907), as viagens 
de penetrac;ao no sertao até a Serra do 
Norte (1908) e no rio Sepotuba, afluente 
do Paraguai, até Santo Antonio do Madei
ra (1909), as quatro ulteriores expedic;6es 
para reconhecimento e levantamento dos 
cursos dos rios Jaci-Paraná, Jamari, Ji
Paraná Ike, Juruena, Arinos, Sao Manoel 
e do Sangue. Documentou ainda a visita 
de Rondon a Sao Paulo (t 911) e a pacifi
cac;ao dos Kaingang (1912), e a Expedi
c;ao Rondon-Roosevelt (1914). Recolheu 
em seu arquivo fotos dos trabalhos ante
riores de Rondon na Comissao de Linhas 
Telegráficas de Cuiabá ao Araguaia 
(1890-92) e de Cuiabá a Corumbá (1900-
1906) e incorporou posteriormente fotos 
da Comissao de Inspec;ao de Fronteiras 
( 1928-1934) e do SPI. Grande parte do 
acervo, em proporc;6es que aquí se desco
nhece, após 1987 ficou sob a guarda do 
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Museu Histórico do Exército, no Forte de 
Copacabana. 

Datas-limite: 1890 a 1934. Tratamento 
técnico: identificado. Organiza~ao: em 
fase de organiza9ao. Dimensoes: nao 
consta 

Conteúdo: Contém um volumoso con-
' junto de álbuns de fotos e foto-gravuras, 

muitas d~las acompanhadas de texto-le
genda e já publicadas, outras inéditas, 
documentando o cotidiano de aldeias indí
genas, festas, dan9as, rituais, atividades 
de catequese, trabalho agrícola, navega-
9ao, situa96es de con tato e artefatos. Des
tacam-se as fotos dos Boro ro do Vale do 
rio das Gar9as, atravessado pelas Linhas 
Telegráficas de Cuiabá ao Araguaia 
(1890); índios do Xingu (1890-1930); 
N ambikuára, Paresi, Pianocotó, Tirió, 
Karajá, índios dos rios Negro, Oíapoque, 
Ji-Paraná e Branco; álbuns coro fotos e 
gravuras do Mato Grosso, registrando 
índios e fazendas nos municípios de Cam
po Grande, Diamantino, alto Madeira, 
Guajará-Mirim, Aquidauana, Poconé e 
Corumbá. Reúne ainda álbuns da Comis
sao de Fronteiras e do SPI, coro imagens 
dos Kaingang de Sao Paulo~ Paraná e da 
pacifica9ao dos Parintintin (1922) e dos 
Waiapi da fronteira do Amapá; algumas 
fotos das miss6es salesianas entre os 
Bororo. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
geral. 

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

RJ21- MUSEU HISTÓRICO NA
CIONAL 
Subordina-;ao Administrativa: Institu
to BrasiJeiro do Patrimonio Cultural -
Funda9ao Nacional Pró-Memória 

Gu1A DE FoNTES PARA A H1sTóRIA INDÍGENA 

" 
Endere~o: Pra9a Marechal Ancora sinº -
Centro - 20021-200 Rio de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 240-8278. 

Responsáveis: Ecila Castanheira 
Brandao (Diretora) e Denise Portugal 
Lasmar (Responsável pelo Arquivo ). 

Atendimento ao público: sem restri96es. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h30 as 17h30. 

Cópias: eletrostáticas, fotográficas. 

Observa~oes gerais: Na Reserva Técni
ca existe urna cole9ao de objetos relacio
nados a temática indígena, destacando-se 
a Cole9ao Cipré, coro cerca ~e 200 obje
tos. Possui também esculturas e. estátuas, 
em bronze ou gesso, e pinturas históricas, 
originais e reprodu96es de pinacotecas 
européias de telas e quadros a óleo, retra
tando cenas históricas como o descobri
mento da América, o desembarque do 
Cabral em Porto Seguro, a expulsao dos 
franceses do Rio de J aneiro e do Mara
nhao, a Batalha de Guararapes, a expul
sao dos holandeses, além da obra de 
catequese Anchieta, Nóbrega e Vieira, 
todos eles registrando a presen9a indíge
na. 

RJ21.1. Cole-;ao Documentos Textuais 
Avulsos 

·Histórico: O Museu Histórico Nacional, 
fundado em 1922 coro a incorpora9ao dos 
antigos Museus Militar e Naval, tero por 
objetivo recolher, classificar, catalogar e 
expor objetos e documentos de interesse 
histórico e valor artístico. Entre as f entes 
nao-escritas, possui valiosas cole96es 
iconográficas, de numismática e sigilo
grafía, além de pe9as avulsas de mobiliá
rio, indumentária, armas, viaturas e obje
tos históricos de prata, porcelana e cristal. 
Sua Divisao de Acervos Museológicos 
(DACEM) abrange o Arquivo Histórico, 
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a Biblioteca e a Reserva Técnica. O Ar
quivo tem cerca de 50.000 documentos, 
do século XVII ao XX, já inventariados e 
dispostos em cole96es, entre as quais se 
destaca a documenta~ao sobre a Guerra 
do Paraguai. De interesse para a temática 
indígena, apenas oito cole96es, entre as 
quais este primeiro conjunto, formado por 
documentos de diversas procedencias, 
que deram entrada no Museu em diferen
tes momentos, em geral acompanhando, 
como anexos, objetos <loados para o seu 
acervo permanente. 
Datas-limite: 1663 a 1951. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente~ Orga
niza~ao: por tipo/espécie documental. 
Dimens0es: 1,50m textuais. Sao aproxi
madamepte 1.000 pe~as documentais. 

Conteúdo: A documenta9ao de interesse 
para o tema está concentrada na segunda 
metade do século XVIII, com referencias 
a política indígena do período pombalino, 
ao conflito da coroa portuguesa com os 
jesuítas e com a Espanha no contexto do 
Tratado de Madri. Contém, entre outros, 
original do auto de seqüestro e inventário 
da Fazenda de Macaé, de propriedade dos 
jesuítas, com lista de escravos, rapazes e 
raparigas de servi90 (1759); livro de re
gistro de cartas de ses marias e afora
mentos (1747); descri9ao dos diversos 
regimentes, corpos de auxiliares e de or
denan~a da Capitanía e Comarca da 
Babia, discriminando sua co_mposi9ao ét
nica ( 1787); dados sobre diversas vi las de 
índios, abrangendo Belmonte, Sao Ber
nardo de Alcoba9a e Sao José de Porto 
Alegre; informa96es sobre a situa9ao da 
comarca de Porto Seguro "infestada pelo 
gentío bárbaro"; regimento da infantaria 
da Capitanía de Espírito Santo "invadida 
pelo feroz gentío Botocudo"; documentos 
sobre a retomada, pelos portugueses, de 
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Río Grande de Sao Pedro em 1776; cartas 
régias do século XVIII e auto de posse de 
um curador de órfiios (1663); versao tupi 
do hino. nacional brasileiro - Nheenga
riráua retamaurá-de autoria de Faris A. 
S. Micahele, com reprodu9ao do Conse-, 
lho Nacional de Prote9ao aos Indios 
(1951). 

Instrumentos de pesquisa: Inventário , 
analítico; Indice. 

RJ21.2. Cole~ao Araújo Porto Alegre 

Histórico: Manuel de Araújo Porto Ale-
"' gre, Barao de Santo Angel o ( 1806-1879), 

nasceu em Rio Pardo RS e morreu em 
Lisboa, no exercício do cargo de Cónsul 
do Brasil. Poeta, artista, teatrólogo e crí
tico de arte, transferiu-se muito jovem 
para o Rio de J aneiro, onde estudou arqui
tetura e escultura. Discípulo de Debret, 
acompanhou-o a Fran9a. Regressou ao 
Brasil em 1837, fundando no mesmo ano 
o Conservatório Dramático e a Academia , 
de Opera Lírica. Prof essor da Academia 
de Be las Artes, f oi no meado seu di retor 
(1854-57). Serviu como Cónsul Geral na 
Prússia (1859-66) e em Portugal (1866-
1879). Admitido entre os romanticos de
vido a escolha dos temas nacionais em sua 
obra, escreveu Brasiliana, A destruirao 
da floresta e Colombo, entre outras. 
Questionou as fontes clássicas de inspira-
9ao para a arte brasileira e pregou a volta 
as raízes nacionais. O acervo, constituído 
por documentos gerados pelo titular, foi 
doado ao Servi90 de Patrimonio Histórico 
Nacional na década de 1930 pelo filho e 
transferido para o Museu Histórico Naci
onal em 1989. 
Datas-limite: 1828 a 1920. 
Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: por tipo/espécie 
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documental. Dimensoes: Sao cerca de 
2.500 pe9as documentais. 

Conteúdo: Contém correspondencia pri
vada, documentos pessoais, produ9ao in
te1ectua1, além de anexos que foram 
acrescentados a Cole9ao pelos herdeiros, 
tais como recortes de jornais, revistas e 
publica96es relacionados a vida do titu
lar. Existe ainda documenta9ao nao-seri
ada referente a vida profissiona1 de Araú
jo Porto Alegre, como documentos da 
Academia Imperial de Belas Artes e dos 
diversos cargos diplomáticos exercidos 
por ele na Inglaterra, Prússia e Portugal. 
De interesse para a temática indígena, um 
número reduzido de documentos, incluin
do um caderno de anota96es intitulado 
"Arqueología da América", coma carac
teriza9ao de vários grupos étnicos, inclu
sive do Peru e México, com pequeno 
léxico em línguas ameríndias. Na série 
Produ9ao Intelectua1, destaca-se o ma
nuscrito intitulado "Ermida do an jo, len da 
de floresta" (sem data), obra de fic9ao 
com men9ao a habilidade dos Guaicuru 
no manejo do cavalo. Na corresponden
cia, há urna carta de Antonio F. Martim, 
datada de Munique de 1862, solicitando 
informa96es sobre nomes geográficos em 
língua tupi e comunicando que está escre
vendo um ensaio acerca das línguas indí
genas faladas no Brasil. Encentra-se, 
também, o original do poema "O canto do 
pagé". 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico. 

RJ21.3. Cole~ao José de Alencar 

Histórico: A Cole9ao foi incorporada ao 
acervo do Museu Histórico Nacional em 
1961, através de doa9ao feíta por Léo de 
Alencar, neto do escritor José Martiniano 
de Alencar (1829-1877), atendendo a um 
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pedido pessoal do en tao di retor do Muse u, 
Josué Montello. Era sua inten9ao cons
truir um museu literário, cujo embriao 
chegou a criar soba forma de urna Divi
sao de História Literária, previsto no 
organograma aprovado em 1962. A doa-
9ao foi oficializada em 30 de abril de 
1961, por carta assinada pelo <loador. A 
cole9ao constituí-se de 13 livros que reú
nem os originais manuscritos autógrafos 
de José de Alencar. Os livros foram orga
nizados no início da década de 1920 por 
Mário de Alencar, filho do romancista, 
que pretendía editar urna obra completa 
por ocasiao do centenário de nascimento 
de seu pai, projeto que só veio a concreti
zar-se em 1960. Cada volume possui urna 
média de 150 páginas. Com base nesta 
documenta9ao, Fábio Freixeiro elaborou 
diversos trabalhos considerados indis
pensáveis para a compreensao da obra de 
Alencar. 

Datas-limite: 1850 a 1877. 

Tratamento técnico: organi'zado total
mente. Organiza~ao: organizado nas sé
ries Fic9ao, Crítica e Literatura; Poesía, 
Teatro e Diversos; Política; Direito; e 
Anota96es de Pesquisa do Autor. Dimen
soes: 0,50m textuais. 

Conteúdo: Contém documenta<;ao rele
vante para o estudo do indianismo de 
Alencar, suas fontes e métodos de traba
Iho na constru~ao da imagem do índio e a 
representa9ao de sua identidade elabora
da no século passado pelo Romantismo. 
Reúne cinco cadernos manuscritos com
postos pelo próprio autor com aponta
mentos os mais diversos, observa~oes, 
notas, poesías e desenhos, além de mais 
oito cadernos com anota96es de pesquisa 
e originais de sua obra literária, política e 
jurídica. Destaque para as várias vers5es 
do poema épico "Os filhos de Tupa". 
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manuscrito, com provas impressas corri
gidas pelo autor, onde retoma os mitos da 
cria9ao, descreve as origens dos povos 
tupi, caracteriza a sua organiza~ao social 
e política e narra os conflitos com o colo
nizador e as festas da vitória · várias notas 

. ' 
sobre etimologías indígenas e quadros 
com anota~6es sobre a língua guaraní; 
poema sobre a resistencia e lutas de 
Araribóia no Rio de Janeiro; apontamen
tos históricos sobre o Brasil e a América· ' 
anota~oes relativas aos Potiguar, Toba-
jara e Tapuia da Serra do Araripe e aos 
J urna, Mawé, Mura e Parintintin da Ama
zonia, com idéias do autor sobre 
catequese e missionários, a partir de sua 
leitura dos cronistas. 
Instrumentos de pesquisa: Inventário 
informatizado; Fábio Freixeiro, "O docu
mento e o sonho",Anais do Muse u Histó
rico Nacional, 24, 1973; F. Freixeiro, 
Alencar. Os bastidores e a posteridade. 
Río de J aneiro, Museu Histórico N acio
nal/MEC, 1977, Col. Estudos e Docu
mentos 4. 

RJ21.4. Colec;ao Sofia Jobim Magno de 
Carvalho 
Histórico: Sofia J obim Magno de Carva
lho (1904-1967) nasceu em Arari SP. 
Formada em pedagogía, fundou a Escota 
de Artes Femininas, da qual f oi diretora 
durante 22 anos. Professora de história na 
Escola Normal de Palmira MG, no Insti
tuto Orsina da Fonseca (RJ) e no.Seminá
rio de Arte Dramática do Teatro do Estu
dante. A partir de 1949 ocupou a cadeira 
de Indumentária Histórica na Escola Na
cional de Belas Artes. Participou das lu
tas pelos direitos da mulher ao lado de 
Berta Lutz, com interven~oes em vários 
congressos internacionais. Completou o 
curso de museologia no Museu Histórico 

' . 
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Nacional (1963), cursando ainda artes 
plásticas na Central Art School de Lon
dres, pesquisando sobre indumentária 
histórica no South Kensington Museum, 
no Carnavalet de París, no Metropolitan 
de Nova York e no Museu Benak de 
Atenas. Em 1960, fundou o Museu de 
Indumentária Histórica. O acervo foi do
ado ao Museu Histórico Nacional pela 
própria titular. 

Datas-limite: 1922 a 1967. 
Tratamento técnico:· organizado total
mente. Organizac;ao: temática, em 7 séri
es com suas respectivas sub-séries. Di
mensoes: Sao 6.659 pe9as documentais, 
incluindo iconografía. 
Conteúdo: O conjunto é composto subs
tancialmente por documentos icono
gráficos elaborados ou utilizados pela 
titular como material didático sobre 
indumentária histórica. Reúne, ainda, fo
tografias, cartoes postais, desenhos e do
cumentos diversos sobre indumentária 
indígena dos grupos andinos e da América 
Central, com um original a guache e 
?ªn,,quim sobre papel, de modelo de traje 
1nd1gena de um grupo nao especificado do 
Pará. Trata-se de um figurino alegórico 
de duas pe~as, ornado com desenhos geo
métricos e penas, acompanhado de brace
lete, colares e brincos, cocar, arco e fle
cha. Na Série Paleontología, Arqueología 
e Etnografía, existem 126 fotos de tama
nhos diversos, com 81 pranchas e anota
~oes descritivas de acordo com a 
especificidade de cada assunto ligado ao 
estudo de diversos grupos étnicos, suas 
origens e costumes. Destaque para a ca
be9a mumificada dos Munduruku, cera
mica produzida com técnica de roJete 

' 
arcos simples e compostos, flechas de 
diferentes tipos, zarabatana de um grupo 
do rio Japurá, teares rudimentares e um 
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escudo de palha. Possui ainda o trabalho 
original apresentado no curso de "Orna
mentos indígenas", realizado no Museu 
Histórico Nacional. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
analítico do Museu Histórico Nacional. 

RJ21.5. Cole~io Miguel Calmon 
Histórico: Miguel Calmon du Pin e 
Almeida (1879-1935), engenheiro e polí
tico brasileiro, nasceu em Salvador e 
morreu no Rio de Janeiro. Formado pela 
antiga Escota Politécnica do Rio de Janei
ro, exerceu, ainda muito jovem, as fun-
9oes de Secretário de Agricultura, Via9ao 
e Obras Públicas do Estado da Bahia, 
dirigindo as obras de amplia9ao do siste
ma de abastecimento de água de Salvador. 
Coro 27 anos, ocupou o cargo de Ministro 
da Via9ao e Obras Públicas do Governo 
Af onso Pena ( 1906-1909), durante o pe
ríodo de constru9ao das linhas telegráfi
cas de Mato Grosso pela equipe de 
Rondon. No governo de Artur Bernardes 
( 1922-1926), ocupo u o cargo de Ministro 
da Agricultura. Em 1927 foi eleito Sena
dor pela Bahia, perdendo o mandato com 
a Revolu9ao de 1930, que dissolveu o 
Congresso. A Cole9ao foi doada ao Mu
seu Histórico Nacional por Alice de 
Porciúncula Calmon du Pin e Almeida, 
com exce9ao de urna pe9a <loada por , 
Alvaro Pinto Dantas de Carvalho em 
1963. 

Datas-limite: 1900 a 1935. 

Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~io: cronológica e em 
séries. Dimens0es: 1,20m textuais, 800 
fotografías. 

Conteúdo: De interesse para a temática 
indígena apenas a série Iconografía, con
tendo álbuns de homenagens com fotos de 

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA INDÍGENA 

tamanhos diversos: urna colei;ao de 124 
fotos da constru9ao das linhas telegráfi
cas no Estado do Mato Grosso (1906); 
retratando aspectos da cultura regional, 
abertura de picadas e construi;ao de 
acampamentos em território indígena e 
inaugurai;ao das esta9oes de Corumbá, 
Cuiabá, Aquidauana e outras; álbum de 
69 fotos da missao em Mato Grosso 
( 1908), com imagens de aldeias e de índi
os Bororo, nas colonias do Sagrado Cora
i;ao e !maculada Concei9ao do rio das 
Gar9as, na missao salesiana, durante a 
visita do padre inspetor Antonio Malan. 
Estas fotos retratam também as várias 
atividades desenvolvidas pelos índios: 
planta9ao, colheita, religiao, ensino e 
música. Apresentam ainda um conjunto 
de fotos das aldeias de Quejaré e Uaiau, 
acampamento no Bocadiguro, crian9as 
indígenas, caciques Terena e cenas de 
trabalho e de atividades de catequese com 
os Bororo. 

Instrumentos de pesquisa: Inventário 
analítico I; Fichário de assuntos (Icono
gráfico); Missao Rondon, Apontamentos 
sobre os trabalhos realizados pela Co
missao de Linhas Telegraphicas Estraté
gicas de Matto-Grosso ao Amazonas, 
Rio de Janeiro, Tip. Jornal do Comércio, 
1916. 

RJ21.6. Cole~ao Iconográfica Fer
dinand Denis 
Histórico: Jean Ferdinand Denis (1798-
1890) nasceu e morreu em Paris. Viveu , 
15 anos no Brasil, de 1816 a 1831, e 
dedicou sua vida a coletar documentos 
sobre a história do Brasil, grande parte 
dos quais se encontra na Biblioteca 
Sainte-Genevieve em París, inventari
ados por Cícero Dias. Publicou urna vasta 
obra, com destaque para Une Jete 
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brésilienne célébrée a Rouen en 1550, 
Brasil, O Brasil ou usos e costumes dos 
habitantes deste Reino, Resumo da histó
ria do Brasil e outros. Seu livro Brasil 
descreve as habita<;oes, agricultura, ali
mentos, religiao, línguas e govemo dos 
grupos indígenas. Apresenta um conjunto 
de gravuras desenhadas por diversos au
tores por encomenda de Denis, feitas entre 
1800 e 1840, mas com urna visao retros
pectiva do período colonial e também do 
período pós-independencia. A Cole9ao, 
doada ao Museu Histórico Nacional em 
1960 por Isa Queiroz Santos, é constitu
ída por 100 estampas, das quais 92 ilus
tram vistas e costumes brasileiros para o 
livro citado. 

Datas-limite: 1800 a 1840. 
• 

Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: temática. Dimen
soes: 100 desenhos e gravuras. 

Conteúdo: Contém estampas diversas 
retratando diferentes povos indígenas no 
Brasil: formas de vida, trabalho, habita-
9ao, alimenta9ao, religiao, festas, guerras 
intertribais e objetos da cultura material, 
elaboradas por Michel Lebas, Gabriel 
Xavier Montout, Langlois, Cazenave, 
Chaillot, Augustine Camille e outros. 
Destaque para a série de imagens dos 
Botocudo em situa9ao de combate, solda
dos indígenas levando prisiorteiros, índios 
Puri em combate, Guaraní catequi.zados, 
múmiade um chef e Coroado no interior de 
urna iga9aba, cabe9as de Miranha, Mura 
e Munduruku, máscaras de Tukuna, ce
nas de ca<;a e de guerra, ataques a urna 
aldeia indígena fortificada, dan9a guer
reira e religiosa dos Tupinambá, chefe 
Bororo, prepara~ao do cauim, diversas 
tabas, funerais Tupinambá, festa dos 
Coroado, índios Guaicuru, Kamakan e 

355 

outros, além de imagens de índios na 
Colombia. 

Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
Assuntos Iconográficos do Museu Histó
rico Nacional; Inventário analítico da 
Cole9ao Iconográfica Ferdinand Denis; 
Cícero Dias, Catálogue du Fonds 
Ferdinand Denis, Bibliotheque Sainte
Genevieve, París, 1971. 

RJ21.7. Cole~ao Iconográfica Avulsa 
Histórico: A Cole9ao reúne documentos 
iconográficos avulsos-aquarelas, gravu
ras, grafite sobre papel, água forte, 
guache, nanquim e fotografías -de proce
dencias diversas, originais e cópias, ad
quiridos através de compra em leiloes ou 
doa9ao e agrupados em fun<;ao de espécie 
ou formato. Contém gravuras do período 
colonial que acompanham as cronicas 
como a de Jean de Léry ( 1578) ou de 
Johan Nieuhof (edi9ao de 1703) e fotos 
dos períodos imperial e republicano de 
autoría de José Ruhland, Christian Fritz, 
Bazar Alemao e outros. 

Datas-limite: 1578 a 1946. 

Tratamento técnico: organizado total
mente. Organiza~ao: por tipo/espécie 
documental e por formato. Dimensoes: 
700 desenhos e gravuras, 4.000 fotografí
as, 2.000 cartoes postais. 

Conteúdo: Contém documenta9ao im
portante que registra os primeiros conta
tos coro diversos grupos indígenas, a a9ao 
de catequese dos missionários, o processo 
de destribaliza9ao e o uso da for9a de 
trabalho indígena. Apresenta cenas do 
cotidiano das aldeias, imagens de guerra, 
antropofagia, festas, dan<;as, rituais reli
giosos, ca9a, pesca, agricultura, instru
mentos de trabalho e objetos da cultura 
material . Destaque para a série de foto-
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grafías de urna expedic;ao a aldeias no 
Xingu, com tabas, canoas, armadilhas 
para capturar aves e peixes e instrumen
tos musicais; fotos de índios, provavel
mente Macuxi, no Posto Indígena do 
Surumu e de homens e mulheres 
Parintintin do rio Madeira; fotos docu
mentando o trabalho indígena no tranc;ado 
de fibras; fotos dos Karajá, Xocó e outros 
grupos; fotos de estátuas de índias repre
sentando os rios Amazonas, Paraná, Sao 
Francisco e Paraíba, que ornavam o Pavi
lhao do Brasil na Exposic;ao de Paris 
(1889); homenagem dos índios do Xingu 
a D. Pedro II (1888); cenas de tatuagem, 
pintura corporal e festa indígena no río 
Putumayo, zona litigiosa entre Peru e 
Colombia; alegoría da morte de Gonc;al
ves Días, em naufrágio, sendo velado por 
um índio. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo de 
Assuntos Iconográficos do Museu Histó-,, 
rico Nacional; Inventário analítico; Indi-
ce temático; Índice alfabético da Cole9ao 
Iconografía A vulsa. 

RJ22 - MUSEU DA IMAGEM E 
DO SOM DORIO DE JANEIRO 
Subordina~ao Administrativa: Secreta
ria de Estado de Cultura 

Endere~o: Prac;a Rui Barbosa- Centro -
20.021-320 Rio de Janeiro RJ. Telefone: 
(021) 262-0309. 
Responsável: Ines Aranha (Diretora do 
Patrimonio) 
Atendimento ao público: exige-se auto
riza9ao e prévio aviso. Horário: 2ª a 6ª 
das 13h as 18h. 
Cópias: eletrostáticas, datilográficas, fo
tográficas. 
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RJ22.1. Arquivos do Museu da Ima
gem edoSom 
Histórico: O Museu da Imagem e do Som 
(MIS) do Río de Janeiro, criado sob a 
inspira9ao e patrocínio do entao govemo 
do Estado da Guanabara, f oi inaugurado 
em setembro de 1965, como objetivo de 
preservar a memória visual e sonora do 
Rio de Janeiro. O seu acervo, hoje com 
mais de um milhao de pe9as, comec;ou 
com um núcleo de documentos <loados 
pelo Banco do Estado da Guanabara, 
onde destacava-se a Cole9ao Rugendas 
com gravuras do Brasil do século XIX e 
um estudo com pesquisas históricas feítas 
em Portugal sobre a fundac;ao da Cidade 
do Rio de Janeiro. Posteriormente o acer
vo foi ampliado com gravuras, caricatu
ras, charges, serigrafias, scripts, vídeos, 
filmes, discos, partituras, fotos e docu
mentos sonoros. Incorporou cole95es 
como os arquivos do compositor e radia
lista Almirante (1908-1980), da cantora 
Elizeth Cardoso ( 1920-1990), do instru
mentalista Jacob do Bandolim (1918-
1969), parte do acervo da Rádio Nacional 
e os arquivos dos fotógrafos Augusto 
Malta (1864-1957) e Guilherme dos San
tos ( 1871-1966), entre outros. O seu acer
vo é enriquecido semanalmente com a 
grava9ao de depoimentos de personalida
des da vida política, artística e cultural do 
Brasil, que integram a Cole9ao Registros 
Sonoros, com cerca de 9 .500 horas de 
material gravado. 
Datas-limite: 1550 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: 80,00m textuais, 
2.100 desenhos e gravuras, 350 .000 foto- , 
grafías, 500 filmes, 3.500 vídeos, 60.000 
discos, 2.000 fitas áudiomagnéticas e 
380.000 partituras. 
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Conteúdo: De interesse para a temática 
indígena, merece destaque a Colec;ao 
Iconográfica e, em menór medida, a 
videoteca, a filmoteca e a Cole9ao Regis
tros Sonoros-Depoimentos. Contém cópi
as de gravuras de Rugendas adquiridas 
em Paris com recursos públicos, entre as 
quais 16 sao imagens de habitac;oes, cano
as, danc;as, funerais, cenas de ca9a, pesca, 
agricultura, comércio e guerra intertri
bais, envolvendo os Botocudo, Maxakali, 
Kamakan, Puri, Coroado-Coropó e ou
tros. Reúne ainda mais de 40 gravuras de 
Laroque, Picart, Payne, Vilain, Martinet, 
Raeppelin, Adalberto da Prússia, 
Traviés, Muller, Bock, Kruger e autores 
anonimos, com imagens da missao de Sao 
Fidélis, de índios Tupinambá, Tamoio, 
Tupiniquim, Pataxó, Carijó e outros, do
cumentando o cotidiano das aldeias, a 
catequese, os combates com europeus, 
armas, ornamentos, utensílios diversos, 
cerimonias fúnebres·, danc;as e cenas de 
trabalho. Possui alguns vídeos referentes 
a explora9ao do pau-brasil no século XVI 
e aspectos históricos do processo de con
quista e colonizac;ao. A filmoteca conser
va alguns filmes sobre a Amazonia e as 
frotlteiras extrativistas. Na Cole9ao Re
gistros Sonoros, encontram-se depoimen
tos, entre outros, de Cláudio e Orlando 
Vilas-Boas sobre os índios do Xingu. 
Instrumentos de pesquisa: Fichário in
terno da Colec;ao Iconográfica; Relac;ao 
de Áudio-Midiatec; Relac;ao de vídeos; 
Fichário da Filmoteca; Rela9ao ono
mástica de depoimentos da Cole9ao Re
gistros Sonoros. 
Restri~oes de acesso: necessita-se auto
rizac;ao; em fase de organizac;ao. 
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RJ23 - MUSEU DO ÍNDIO - SE
TOR DE DOCUMENTA~AO 
Subordina~ao Administrativa: Funda-, 
c;ao Nacional do Indio 
Endere~o: Rua das Palmeiras, 55 -
Botafogo - 22.270-070 Río de Janeiro 
RJ. Telefone: (021) 286-2097, 286-
8889, 286-0399. Telex: 21-37091. Fax: 
(021) 286-0845. 
Responsáveis: Jussara Gomes (Diretora 
do Museu) e Carlos A. Rocha Freire 
(Chefe do Setor de Documentac;ao) 
Atendimento ao público: Necessita-se 
prévio aviso. Horário: 2ª a 6ª das 1 Oh as 
13h e das 14h as 17h. 

Cópias: micrográficas. 

RJ23.1. Arquivo Central do Servi~o de , 
Prote~ao aos Indios 

Histórico: O conjunto reúne documentos 
recuperados após o incendio de 1967 na 
sede do SPI, Ministério da Agricultura, 
em Brasília, que queimou a quase totali
dade do seu Arquivo Central, onde se 
encontrava documentac;ao relevante para 
a história indígena, incluindo dados sobre 
demarcac;ao, escrituras, registros e outros 
títulos, eliminando desta forma pravas 
legais em questoes de terra, produzidas no 
início da República, no Império e, em 
alguns casos, até mesmo no período colo
nial. Como resposta a situac;ao crítica do 
acervo, Carlos A. Moreira Neto elaborou 
em 197 4 o pro jeto do Centro de Documen
tac;ao Etnológica e Indigenista (CDE), , 
sediado no Museu do Indio no Río de 
Janeiro. O Centro, atual Setor de Docu
mentac;ao (SEDOC), foi criado por porta
ría do Presidente da FUNAI, em 1976, 
para estruturar um sistema de arquivos 
destinado a salvaguardar, controlar e or
ganizar a documenta9ao no ambito da 
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FUNAI e outras institui96es e reconstruir 
o acervo perdido no incendio, cujas so
bras f oram transferidas para o Rio de 
J aneiro e organizadas e preparadas para 
microfilmagem a partir de 1983. 

Datas-limite: 1891 a 1966. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
3.000 documentos em 3 rolos de 
microfilme (nº 379 a 381) e 500 fotogra
fias. 

Conteúdo: Contém material sobre a polí
tica indigenista brasileira no século XX, 
abrangendo a forma9ao do SPI, sua evo
lu9ao e os conflitos com oligarquías regi
onais; a atua9ao das missoes; os proble
mas da sociedade brasileira em expansao 
e suas repercuss6es sobre a popula<;ao 
indígena. Sao ofícios, memorandos, nor
mas e ordens de servi90, notas, instru
<;6es, radiotelegramas, croquis, quadros, 
tabelas e relatórios produzidos por inspe
torias, postos, chefes de ajudancia, auxi
liares encarregados de zonas, missionári
os e pesquisadores nacionais e 
estrangeiros. Tratam da atra<;ao e pacifi
ca<;ao de inúmeros grupos; litígios de ter
ras; explorac;ao da forc;a de trabalho indí
gena; catequese; resistencia; censos 
demográficos; saúde indígena; dota96es 
or9amentárias. Reúne papéis anteriores a 
fundac;ao do SPI, incluindo a pacificac;ao 
dos Bororo dorio das Gar<;as ( 1891) e dos 
Kaxinauá (1906) e o litígio de terras em 
Rodelas BA (1905). Após a instaurac;ao 
do SPI, encontram-se informac;oes sobre 
a pacificac;ao dos Kaingang ( 1910-12), 
Waimiri (1918), Parintintin (1922), 
Guajajara e Guajá (1914), Urubu (1927-
29), Kaiapó e Asurini (1957) entre ou
tros; processos de conflitos dos 
Maneteneri com seringueiros (1912); 
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massacres no Tocantins e em Santa 
Catarina (1923); levante dos Mura 
(1925); diversos censos (1910, 1929, 
1946 e 1958); relatórios sobre saúde em 
área indígena. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; "Índice SPI - Estrutura Adminis-,. 
trativa" (datilo.); Indice por assunto; 
Planilhas de microfilmes; Manual de Ser
vic;o; "Arquivo do SPI e arquivos parale
los", SEDOC, 1985 (datilo.); Carlos A. 
Moreira Neto, "Centro de Documentac;ao 
Etnológica da FUNAI", Revista Arquivo 
eAdministrariio, 7, nº2, 1979; "Mapa do ,. 
Brasil coma localizac;ao das Areas Indí-
genas, Postos Indígenas, SUERs e 
ADRs", Brasília, FUNAI, 1988. 

Microfilme: O acervo inteiro f oi micro
filmado pela Datamec S .A. 

Observa~oes gerais: O Setor de Docu-,. 
mentac;ao do Museu do Indio possui tres 
grandes índices: 1) O índice sobre a estru
tura administrativa e jurídica do SPI, 
onde encontra-se os nomes de todos os 
Postos Indígenas, remetendo aos filmes 
onde estao os documentos sobre os mes
mos; 2) Um índice por assunto (Grupos 
indígenas, Divisoes geográficas e políti
cas, Postos, Aldeias, Autores dos Relató
ri os, Ordens religiosas etc.); 3) Um índice 
numérico para cada filme. Existe ainda 
um fichário organizado por Clara Galvao 
com urna relac;ao de palavras-chave do 
índice de assuntos e planilhas que sumari
am até 100 documentos de um mesmo 
fundo. 

RJ23.2. Arquivo Geral (SPI-FUNAI) 

Histórico: Este conjunto engloba basica
mente material arquivado pela Diretoria 
do SPI, cujas cópias foram depositadas 

; 

no Museu do Indio antes do incendio da 
sede do órgao em 1967. Enriqueceu-se 
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posteriormente com documentos produzi
dos pela FUNAI no período de 1968 até , 
1972. Criado em 1953, o Museu do Indio 
formou cole96es etnográficas com obje
tos da cultural material de grupos indíge
nas que vivem atualmente em território 
brasileiro, além de filmes etnográficos, 
discos e fitas com grava9ao de música e 
tradi9ao oral em línguas indígenas. Ainda 
na década de 50, o Museu transformou-se 
num centro de estudos e pesquisas 
etnológicas, comec;ando a reunir cópias 
de documentos arquivados pela Diretoria 
do SPI, particularmente aqueles de inte
resse etnológico e indigenista, recolhendo 
também, posteriormente, documentac;ao 
da FUNAI com mais de 5 anos, a partir da 
criac;ao do Setor de Documentac;ao, além 
da colec;ao de relatórios de diretorias, 
inspetorias, delegacias, ajudancias, pos
tes indígenas e zonas do SPI, missionári
os, pesquisadores; roteiros e notas de 
expedic;oes e viagens; processos e inqué
ritos; cópias de leis; mapas; cartas, ofíci
os, telegramas e correspondencia com 
ministérios, legislaturas e outros. 
Datas-limite: 1850 a 1972. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
23.500 pec;as documentais em 19 rolos de 
microfilme, além dos mapas e fotografías 
nao quantificados. 
Conteúdo: Contém abundante docu
menta~ao sobre política indigenista, le
gislac;ao, patrimonio, demografía, terras, 
miss5es, assistencia médica, educac;ao in
dígena, conflitos, atrac;ao e pacifica9ao, 
dados etnográficos e etnolingüísticos e 
atuac;ao do SPI desde sua criac;ao (1910), 
abarcando suas relac;oes com os poderes 
legislativo e judiciário e com autoridades 
estaduais e municipais até a sua extinc;ao 
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(1967), movimento de pessoal, aplicac;ao 
de recursos e criac;ao e extin9ao de postos. 
Destaque para os relatórios de missoes de 
diferentes confissoes religiosas ( 1950-
1971 ), contendo documentos anteriores 
ao SPI e fotos de missionários estrangei
ros (1903); colec;ao de leis relativas aos 
índios desde 1850 a 1970; relatórios e 
documentos da Sec;ao de Estudos; voca
bulários de dezenas de grupos da Amazo
nia; carta de Nimuendaju sobre atrac;ao 
dos Coroados (Kaingang) escrita da al
deia guaraní (1912); memórias diversas 
sobre condic;oes de vida e diminuic;ao das 
populac;oes indígenas (1940-50); plano 
de servic;o de saúde e relatórios médicos; 
mapas escolares e informes sobre escolas 
indígenas; cartas de índios dirigidas a 
Rondon, entre as quais a do cacique 
Tembé (1945); processos, inquéritos e 
mandados de seguranc;a em favor de índi
os; documentos da CPI do SPI (1967). 
Instrumentos de pesquisa: ver RJ23. l. 
Microfilme: O acervo inteiro f oi micro
filmado em 1982. 

RJ23.3. Cole~ao lnspetorias e Postos 
(IR-1, DRl e DR-10) 

Histórico: As Inspetorias Regionais 
(IRs), órgaos administrativos do SPI, 
passaram a denominar-se Delegacias Re
gionais (DRs) em 1968, coma criac;ao da 
FUNAI. Sobo seu controle estavam os 
Postes Indígenas (Pis), os Postos de Atra
c;ao (PAs), toldos, ajudancias, reservas e 
parques indígenas. A Colec;ao Inspetorias 
e Postos, a maior do acervo do SEDOC, 
está subdividida em dez séries totalizando 
cerca de 500.000 documentos em 417 
roles de microfilme e 1.000.000 de pági
nas-fotogramas, dos quais urna pequena 
parte compoe a série deste conjunto, com 
documentac;ao da 1ª IR, depois 1ª DR e 
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lCY' DR, englobando Amazonas, Acre e 
Roraima, recolhida no final da década de 
1970, quando foi encontrada urna fra<;ao 
mínima do volume esperado de documen
tos. Instaladas em 1910, as Inspetorias do 
Amazonas e Acre passaram a formar urna 
única inspetoria em 1912, produzindo 
milhares de papéis ao longo de sua histó
ria, que foram extraviados, como é o caso 
de pelo menos 18 relatórios anuais do 
Chefe da IR-1, Bento Pereira de Lemos, 
da década de 1920-30, de referencia obri
gatória. Parte dessa documenta<;ao teria 
sido recolhida ao Departamento Geral do 
Patrimonio Indígena em Brasília. 
Datas-limite: 191 O a 1980. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Cerca de 13 .500 
documentos em 11 rolos de microfilme. 
Conteúdo: Apesar das lacunas que só 
serao preenchidas quando for localizada a 
documentac;ao extraviada, o conjunto 
contém relevante material sobre a a9ao do 
SPI e da FUNAI, com informa96es 
etnográficas, demográficas e etnolin
güísticas relativas a mais de 50 povos 
vi vendo na área de 41 Pis da 1 ª IR e 20 
Postos da 1ª DR (Amazonas, Acre e 
Roraima), e 5 Postos da 10ª DR 
(Roraima), com descrii;ao e recenseamen
to de índios, atua<;ao de missionários e 
sertanistas, atra<;ao, pacificac;ao, confli
tos por terra, massacres, situa<;ao jurídi
ca, trabalho compulsório no extrati
vismo, agricultura e pecuária, e condic;oes 
de saúde e educac;ao. Destaque para a 
série incompleta de Relatórios de Inspeto
res, Chefes de Posto, Ajudantes e Auxili
ares; relatórios de ocorrencias, de expedi-
96es e viagens a malocas, entre os quais o 
de Nimuendaju sobre visita aos Tukuna 
( 1929) e sobre o alto río Negro ( 1928), em 
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versao mais completa que a publicada no 
Journal de la Société des Americanistes 
(1950); documentos sobre o Uaupés 
( 1914-67), rio Branco ( 1914-41 ), Soli
moes (1915-65), Juruá-Purus (1912-58), 
Jauaperi (1912-65), Guaporé e alto Ma
deira ( 1912-56); carta de Ben to de Lemos 
a Rondon sobre os parintintins ( 1922); 
documentos sobre a Fazenda Sao Marcos 
(1916-1980). 
Instrumentos de pesquisa: ver RJ23. l. 
Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.4. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-2 e DR-2) 

Histórico: A 2ª Inspetoria Regional do 
SPI abrangia cerca de 22 Postos Indíge
nas no Pará, Amapá e, até 1942, no Ma
ranhao. A 2ª Delegacia Regional da 
FUNAI cobre o Pará e Amapá: sao 20 
Postas, 3 Ajudancias e as Reservas 
Kararao e Parakana. Após a elabora<;ao 
do projeto do Centro de Documenta9ao 
Etnológica (CDE) em 1974, foram feítas 
viagens de pesquisa para recolher a docu
mentac;ao do Pará, onde f oi encontrado 
material volumoso e bem conservado, 
datado, no entanto, a partir da década de 
30, tendo-se perdido todo o acervo das 
décadas anteriores. Reúne 350 volumes 
encademados por ano, incluindo diversos 
tipos de documentos na mesma unidade, 
abrangendo relatórios, telegramas, pro
cessos, folhas de pagamento, guias de 
remessa de materiais e de medicamentos, 
mapas, fotos, cartas, ofícios e outros, o 
que dificulta a localizac;ao de tópicos es
pecíficos. A documentac;ao é muito con
sultada pela Delegacia em Belém, tendo 
sido solicitada a sua devoluc;ao, o que foi 
feíto após a microfilmagem em 1982, 
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permanecendo apenas urna cópia do 
microfilme no Museu do Índio. 
Datas-limite; 1931 a 1977. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zai;ao: cronológica. Dimensoes: Sao cer
ca de 80.000 peyas documentais em 72 
rolas de microfilme, incluindo mapas e 
fotos. 
Conteúdo: Conjunto indispensável para 
analisar a execuyao da política indigenis
ta na Amazonia e a expansao da fronteira 
agro-pastoril, as rela9oes do SPI com os 
governos do Pará e Amapá e com juízes, 
delegados de polícia e autoridades muni
cipais; como Conselho Nacional de Pro-, 
teyao aos Indios (CNPI); coma Igreja e 
com a Superintendencia do Plano de Va
lorizac;ao Economica da Amazonia 
(SPVEA) e as verbas por ela liberadas na 
década de 50. Reúne ainda censos de 
aldeias com relac;ao nominal de índios 
(1948-53 e 1957); dados etnolingüísticos 
com vocabulários de diversos grupos; in
f orma96es sobre trabalho compulsório na 
coleta de castanha, extrac;ao de borracha 
e agricultura; documentos sobre missoes 
religiosas e verbas a elas dotadas pelo 
Estado; registro do impacto da pacifica
c;ao de vários grupos, entre os quais os 
Kaiapó e Parakana; papéis sobre a ques
tao da terra: conflitos, invas5es de reser
vas, demarcac;ao, mapas de Gama 
Malcher localizando áreas indígenas, ter
ras de volutas e propriedades particulares; 
conflitos de índios com empresas e serin
gueiros; massacres; resistencia armada 
de vários grupos; inquéritos com declara-
96es de índios; relatório sobre o Acre 
( 1962) abordando os Kaxinauá, Kulina e 
Kampa. 
Instrumentos de pesquisa: Ver RJ23 .1 e 
índice numérico dos filmes 84a150, 298, 
300, 322, 323, 374 e 389. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.5. Cole~ao lnspetorias e Postos 
(IR-3 e DR-6) 
Histórico: A 3ª IR, criada em 1942, com
preendia o Maranhao, com cinco Pastos 
Indígenas e a Ajudancia de Grajaú, insta
lados após o desmembramento do IR-2. A 
6ª DR da FUNAI compreende 13 Pastos 
e aAjudanciade Barrado Corda, todos no 
Maranhao. A DR-6 foi a primeira a ser 
visitada, em 1975, na viagem de pesquisa 
com o objetivo de coletar documenta9ao 
para o CDE, atual SEDOC. Poucos me
ses antes, a DR ha vi a vendido como papel 
velho todo o seu arquivo, perdendo-se 
desta forma toda a informac;ao produzida 
ou arquivada naquela agencia desde a 
cria9ao do SPI, numa das áreas indígenas 
mais complexas e onde mais trabalhou 
Curt Nimuendaju. Segundo Carlos 
Moreira Neto, há indícios de que vários 
relatórios inéditos redigidos por Nimu
endaju teriam se perdido coma destruic;ao 
do arquivo da DR de Sao Luís. 
Datas-limite: 1928 a 1972. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao mais de 9 .000 
documentos, incluindo mapas e fotos, em 
9 rolos de microfilme. 

Conteúdo: A documenta9ao concentra
se nas décadas de 60 e 70, com relatórios 
de inspetores, delegados, chef es de postos 
e da Ajudancia de Barra do Corda, sobre
tudo no período da FUNAI, com informa
c;oes sobre a ayao missionária e conflitos 
pela posse da terra. Encontram-se o rela
tório da IR-2 (1928), com dados sobre a 
transferencia da sede da Inspetoda de Sao 
Luís para Belém, atra9ao e pacificac;ao 
dos Urubu e sobre diversas ocorrencias 
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em áreas indígenas; correspondencia ati
va e passiva com a Diretoria do SPI e 
outros órgaos; documentos relativos ao 
Pará (1941); registro de vocabulários de 
várias línguas indígenas do Acre, Pará e 
Maranhao, entre as quais a língua Kraho 
(1948); papéis diversos acerca das ativi
dades dos missionários capuchinhos de 
Barra do Corda; relatórios da IR-1, IR-2 
e IR-3 (1948); relatórios de todas as IRs 
relativas a 1949, com relato da turma de 
atra9ao dos Xavante; ofícios diversos en
volvendo a invasao de áreas indígenas e 
conflitos de terra no Maranhao e Pará 
(1942); fotografías documentando o coti
diano dos índios e a a9ao do SPI em Postas 
Indígenas das Inspetorias Regionais 1 a 5 
(1942); relatos de ocorrencias em áreas 
indígenas (1942). 

Instrumentos de pesquisa: Ver RJ23 .1 e 
índice numérico dos filmes 34-40, 343 e 
374. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.6. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-4 e DR-3) 
Histórico: A 4ª IR englobou, ao longo de 
sua história, 23 postos indígenas situados 
na área cultural indígena denominada de 
"Nordeste" por Eduardo Galvao, com
preendendo os estados de Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e partes da Bahia, Minas Gerais e 
Espírito Santo. Muitos postas foram ex
tintos, outros mudaram de nome. A 3ª DR 
coordena cinco pos tos: Fulnio, Kambiwá, 

"' Palmeira dos Indios, Porto Real do Colé-
gio e Potiguara, localizados em Per
nambuco, Alagoas e Paraíba. O conjunto 
reúne processos com declara9ao de índi
os, relatórios da IR-4 ao SPI e relatos de 
visitas as aldeias, bem como guias de 
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controle e remessa de material, atas, pres
ta96es de contas, rela9ao de pessoal, pro
postas de contrato, projetos, or9amentos, 
livros-caixa, correspondencia diversa, 
mapas, fotos e documentos de pequen o 
porte como telegramas e memorandos. Ao 
se iniciar a classifica9ao do material do 
Nordeste, foi verificado a necessidade de 
se deixar a parte os documentos referentes' 
a terras, com o objetivo de facilitar a 
busca específica, codificando-se como 
informa9ao especial, em seguida a docu
menta9ao referente ao Posto, na última 
transcri9ao da planilha. 

Datas-limite: 191 O a 1969. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
zat;ao: cronológica, temática, por tipo/ 
espécie documental. Os documentos refe
rentes aterras foram classificados de for
ma diferente das demais Inspetorias. Di
mensoes: Cerca de 55.000 documentos, 
incluindo mapas e fotos, em 45 rolos de 
microfilme. 

Conteúdo: Conjunto fundamental para o 
estudo da resistencia indígena as diversas 
formas de usurpa9ao de su as terras, como 
resultado da expansao da fronteira agro
pastoril e do crescimento de cidades em 
tomo de aldeamentos de índios nao-litora
neos do Nordeste, provocando a·extin9ao 
de dezenas de aldeias, no sertao de 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Também mostra-se interessante para 
acompanhar a evolu9ao de práticas e tra
di96es tribais dentro do processo de 
mesti9agem com brancas e negro~, e o uso 
de índios como vaqueiros, remeiros, pe-
6es de fazenda e seu engajamento na 
economía regional. A documenta9ao 
abrange relatórios da Inspetoria do Espí
rito Santo (1910) e Minas Gerais (1911), 
com dados sobre contlitos dos Kamakan e 
Pataxó com plantadores de cacau no 
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Jequitinhonha; relatórios da expedi9ao a 
aldeia Maxakali (1911), sobre a constru-
9ao de pontes (1912) e escola (1913) no 
rio Pancas; série de relatórios das Inspe
torias do Espírito Santo, Bahia e Minas 
Gerais (1916-31) e da IR-4 (1944-67); 
documentos do Ministério da Guerra so-,, 
bre os Fulnio ( ou Cami jó) de Aguas Bel as 
PE ( 1936) e acerca da visita de inspec;ao 
aos Krenak; farta documenta9ao relatjva 
a questao da terra em toda a regiao ( 1910-
1969), com esbulho das terras dos Tuxá 
( 191 O) e persegui9oes movidas contra 
eles na Ilha de Assun9ao, Cabrobó PE. 

Instrumentos de pesquisa: ver RJ23 .1 e 
índice numérico dos filmes 151 a 191, 
299, 301, 322, 374. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se to-
talmente microfilmado. 

RJ23. 7. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-5 e I>R-9) 
Histórico: A 5ª Inspetoria Regional 
abrangia 26 Postos Indígenas e tres 
Ajudancias - Sao Paulo, Dourados e 
Campo Grande - situados em territórios 
dos atuais estados de Mato Grosso do Sul 
e Sao Paulo. A 9ª DR compreende 11 
Postos e a Reserva Indígena Kadiwéu. O 
conjunto reúne processos, relatórios, 
atas, mapas escolares, avisos de postos, 
guias de controle e remessa de material, 
comprovantes de renda, planos de traba
lho, contratos e recibos de arrendamento e 
de extra9ao de madeira, termos, telegra
mas, memorandos, ofícios, ordens de ser
vic;o, correspondencia diversa, recortes 
de jomais, projetos, editais, decretos, pa
receres e outros documentos de importan
cia para a política e a a9ao indigenista 
como leis, atos, regulamentos e normas, 
além de questionários, estudos e diagnós
ticos de interesse etnológico e lingüístico. 
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Contém ainda levantamentos topográfi
cos, mapas, plantas, desenhos, croquis, 
fotos e outros documentos iconográficos. 

Datas-limite: 1913 a 1973. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za-;ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
40.000 documentos, incluindo iconogra
fia, em 35 rolos de microfilme. 

Conteúdo: Conjunto indispensável para 
o estudo da política indigenista, discussao 
da tutela, a9ao do SPI e das missoes 
religiosas - católicas e protestantes - na 
área: proselitismo e conflitos de origem 
político-religiosa, questao da identidade 
étnica, destribaliza9ao e desintegra9ao da 
economía tribal, diversas variantes do 
processo de integrac;ao de grupos, famíli
as e indivíduos indígenas na sociedade 
rural sul-mato-grossense e na vida urbana 
de várias cidades como Miranda, 
Aquidauana e Campo Grande. Há infor
ma9oes sobre a situac;ao das terras indíge
nas, comércio com a sociedade regional e 
uso da forc;a de trabalho dos índios no 
campo e na cidade; dados sobre a educa
c;ao formal, o papel da escola, bilingüismo 
e condi9oes de saúde; re]atórios das Ins
petorias de Campo Grande e Sao Paulo e 
diversas comunica9oes de L. B . . Horta 
Barbosa; relatórios da Ajudancia 9e Sao 
Paulo e das aldeias de Itariri e José 
Anchieta; documentos variados dos Pls 
Araribá, Bananal e Benjamín Constant 
(1939-68), Buriti e Cachoeirinha (1928-
70), com relatórios educacionais, lcatu, 
Francisco Horta e Ipeque (1931-71), 
Lalima, José Bonifácio e Nalique (1937-
1969) e de outros postos e aldeias. 

Instrumentos de pesquisa: ver RJ23.1 e 
índice numérico dos filmes 1-30, 297, 
305, 322, 374 e 375. 
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Microfilme: o conjunto encontra-se to
ta]mente microfilmado. 

RJ23.8. Cole~ao lnspetorias e Postos 
(IR-6 e DR-5) 

Histórico: A 6ª IR compreendia 45 Pas
tos Indígenas localizados em áreas do 
atual estado do Mato Grosso, onde tam
bém se situa a 5ª DR da FUNAI, com sete 
Pastos e nove Reservas Indígenas: 
Apiaká, Cayabi, Erigpactsa, Irantxe, 
Nambiquara, Pareci, Sao Marcos, San
gradouro e Tapayuna. No processo de 
recupera9ao da memória do SPl/FUNAI, 
pesquisadores do CDE encontraram em 
Cuiabá, em 1976, o mais volumoso de 
todos os acervos, mas a documentacrao 
estava em péssimas condi96es, dentro de 
um te1heiro semi-arruinado e praticamen
te exposta ao tempo, porque o antigo 
prédio do SPI, onde era mantida, havia 
ruído e a Agencia Regional daFUN Al nao 
tinha acomoda~6es, recursos ou mesmo 
interesse em conservá-la. Transportada , 
ao Museu do Indio, foi organizada e 
microfilmada em 1981-82. Abrange o 
maior período de ati vidades de assistencia 
aos índios, incluindo correspondencia de 
Rondan e suaequipe. Muitos documentos 
em estado precário de conserva~ao e ilegí
veis foram restaurados e, posteriormente, 
microfilmados, após um teste procedido 
pela Datamec, firma responsável pela 
microreprodu9ao. 

Datas-limite: 1903 a 1969. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi~ 
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Mais de 100.000 
documentos, incluindo iconografía, em 
86 rolos de microfilme. 

Conteúdo: Material importante pela ri
queza de informa96es, inclusive sobre os 
antecedentes do SPI, a a9ao de seus cria-
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dores e o contexto histórico que respaldou 
a política indigenista e a cria9ao do órgao. 
Reúne urna série quase completa de rela
tórios da Inspetoria de Cuiabá, além de 
farta documenta9ao da década de 191 O e 
da primeira década do século. Contém 
relatos de missionários católicos e protes
tantes e documentos sobre as suas contra-. 
di96es com o SPI; memoriais descritivos 
de medi9ao e demarca9ao de terras e 
conflitos dos índios comempresas agríco
las, pecuárias, industriais e comerciais; 
pacifica9ao de grupos arredios; inquéri
tos acerca de violencias cometidas contra 
os índios; instru96es para a funda9ao de 
pastos; relatórios sobre visitas as aldeias 
e de viagens de explora9ao; registros de 
expedi96es científicas; informes sobre 
áreas de fronteira; papéis, ofícios, cartas 
e correspondencia com ministérios, entre 
os quais o da Agricultura e o da Educa9ao 
e Saúde; censos demográficos de diversas · 
aldeias; choques armados entre índios e 
invasores de suas terras; inventários; pro
cesso contra o seringalista Antonio 
Junqueira, da regiao de Aripuana, enca
minhado por Noel Nutels (1964). 

Instrumentos de pesquisa: Ver RJ23 .1 e 
índice numérico dos filmes 192-269, 344-
349, 374 e 389. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.9. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-7 e DR-4) 

Histórico: A 7ª IR coordenou, ao longo 
de sua história, 43 pastos indígenas, 14 
toldos, 1 colonia e a Reserva Indígena 
Pitanga, num total de 59 agencias, locali
zadas na Regiao Sul, abrangendo os esta
dos do Río Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e parte de Sao Paulo. A 
4ª DR da FUNAI compreende um total de 
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13 agencias, situadas na mesma regiao, 
entre as quais, 9 Pis, 2 Ajudancias -
Bauru e Erexim - e 2 Delegacias Indíge
nas - Salto Mauá e Serrados Dourados. 
Reúne relatórios das Inspetorias, especi
almente da segunda e terceira décadas do 
século, relatórios de inspe9ao, viagens e 
visitas aos postos e toldos do Paraná 
(1937), Rio Grande do Sul (1941 e 1957), 
Sao Paulo e Santa Catarina (1952) e de 
toda a Regia.o Sul ( 1957). Sao dezenas de 
relatórios de postos indígenas: Plate e 
Palmas ( 1916 e 1938), Pinhalzinho e Sao 
Lourenc;o (1920, 1921, 1927, 1928 e 
1938), Pardos (1921, 1926-28, 1942), 
Ivaí (1924, 1926-28), Tibagi e Sao 
Jerónimo (1927), Palmas, Mangueirinha, 
Chapecó, Queimadas e Capitao Osório 
(1929), Palmeirinha (1938), Banhado 
Grande (1938), Río d' Areia (1942) e di
versos outros. 

Datas-limite: 191 O a 1965. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/~spécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
50.000 documentos, incluindo iconogra
fia, em 42 rolos de microfilme. 

Conteúdo: Contém documenta9ao útil 
para o estudo da domina9ao dos grupos 
indígenas que se mantinham independen
tes e ocupavam os últimos redutos da 
mata atlantica; a zona dos pinhais e os 
campos e vales de alguns rios; conquista 
efetuada pela nova onda de expansao 
agrícola, sobretudo dos grandes cafezais, 
pelos imigrantes que desalojaram os índi
os para se instalarem como pequen os pro
prietários e pela Estrada de Ferro N oroes
te do Brasil. Reúne 2 documentos do 
século passado ( 1857 e 1859) referentes a 
legisla9ao; papéis sobre os índios do lito
ral de Sao Paulo; relatórios das inspetori
as sobre os conflitos armados entre os 
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Kaingang e as turmas de constru9ao da 
estrada de ferro, com dados retrospecti
vos (1905) e organiza9ao de chacinas 
(1908-1910) e sindicancias (1911); 
memoriais descritivos, escrituras públi
cas de contrato de arrendamento e listas 
de arrendatários para Nonoai (1914), 
Chapecozinho (1924), além de documen
tos diversos sobre terras no Paraná 
(1925), Sao Paulo (1942) e Santa 
Catarina (1952); censo de índios de 1927 
e 1938 nos Toldos e Pls de Lontras, Sao 
José, Chapecó Grande, Pinhalzinho, 
Jacuí, Faxinal, Borboleta, Boa Vista, La
ranjinha, José Bonifácio, Rodolfo 
Miranda, Apucarana, Rio Preto, Cam
bará, Palmita} e outros. 

Instrumentos de pesquisa: ver RJ23 .1 e 
índice numérico dos filmes 47-83, 292, 
293, 322, 389 e 390. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.10. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-8 e DR-7) 

Histórico: A 8ª IR abrangia 18 Postos 
Indígenas em Goiás. A 7ª DR da FUNAI 
compreende, também em Goiás, 8 postos 
e 4 reservas indígenas-Xerente, Pimentel 
Barbosa, Couto de Magalhaes e Areoes, 
havendo alguns dos antigos postos forma
do o Parque Indígena do Araguaia. O 
projeto de recuperac;ao dos acervos do 
SPI, elaborado pelo Centro de Documen
ta9ao Etnológica (CDE), constatou em 
1976 o desaparecimento de boa parte do 
acervo regional, perdido com a mudanc;a 
da sede da agencia para o interior e seu 
retorno a Goiania. Do que restou, expres
siva parte refere-se a documentos de natu
reza burocrática e administrativa, como 
inventários de bens dos postas, registros 
gerais de pessoal e de material permanen-
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te e de consumo da Inspetoria, escritura-
9ao de suprimento de verbas, relac;ao de 
controle de medicamentos e outros, além 
de relatórios e documentos diversos com 
informa96es etnográficas e históricas de 
interesse para a história indígena e do 
indigenismo. 

Datas-limite: 1929 a 1971. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: Sao cerca de 
15.000 documentos em 14 ralos de 
microfilme. 

Conteúdo: O acervo, reduzido pelo desa
parecimento de documentos, nao reflete o 
grau de importancia e complexidade da 
regiao que abarca. Ainda assim, reúne 
documentos que possibilitam o estudo dos 
avanc;os da frente pastoril pelos campos 
do Araguaia, os conflitos com os pavos 
que aí viviam, a usurpac;ao das terras 
indígenas por fazendas que ocuparam 
extensos campos de gado e a ac;ao do SPI. 
Contém relatórios da Inspetoria de 
Goiania, bastante desfalcados, destacan
do-se os relatórios de 1929 e 1930, com 
inf ormac;oes sobre os Karajá, Xerente, 
Kraho, Javaé e Xavante. De especial inte
resse sao os relatórios da turma de atrac;ao 
dos Xavante (1949) e um volume expres
sivo de documentos produzidos pelo ser
vic;o de atra9ao dos A vá-Canoeiro ( 1948-
51). Contém ainda documentos sobre o 
Parque Indígena do Araguaia e papéis 
diversos relativos a questao da terra; al
guns censos indígenas e listas nominais de 
índios de diversos pastos; registro da re
ceita indígena (1960-65); urna série de 
documentos enviados a quase todos os 
postos ( 1943-69); informes sobre ocor
rencias na área assistida pela Inspetoria e 
rendas internas auferidas pelos Postos 
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Apinagé, Estigarribia, Getúlio Vargas, 
Karajás e Capitao Vasconcelos. 

Instrumentos de pesquisa: Ver RJ23 .1 e ,, 
índice dos documentos (IR-8); Indice nu-
mérico dos filmes 270-278, 294-296, 323 
e 350. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.11. Col~ao Inspetorias e Postos 
(IR-9 e DR-8) 

Histórico: A 9ª Inspetoria Regional (IR-
9) do SPI abrangia 13 Postos Indígenas e 
aAjudanciadeGuajará-Mirim, num total 
de 14 agencias, todas elas situadas em 
área do atual estado de Rondonia. A 8ª 
Delegacia Regional (DR-8) da FUNAI 
compreende 13 Postos, a Ajudancia de 
Porto Velho e a Reserva Indígena 
Karitiana. Esta Inspetoria foi desmem
brada da IR-6 (Mato Grosso), onde se 
encontram alguns documentos referentes 
a regiao. A equipe de Centro de Docu~en
ta9ao Etnológico (CDE), no processo de 
recuperac;ao da memória do SPI, encon
trou em 1976, após muitas buscas, os 
arquivos de Rondonia, localizados em 
Guajará-Mirim, enquanto a Delegacia 
Regional da FUNAI funciona va em Porto 
Velho. O acervo estava abandonado, de
sorganizado e muito desfalcado. Reúne 
relatórios da IR, de missionários e das 
turmas de pacificac;ao, além de relatórios 
sobre educa9ao e saúde e documentos 
diversos sobre os pastos indígenas e aldei
as. 

Datas-limite: 1943 a 1975. Tratamento 
técnico: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Organiza-;ao: organizado 
totalmente. Dimensoes: Sao cerca de 
l 0.000 documentos, incluindo mapas e 
fotos, em 9 rolas de microfilme. 
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Conteúdo: O acervo, mesmo desfalcado, 
conserva ainda documenta9ao relevante 
para o estudo da fronteira de expansao da 
economía extrativista da Amazonia, com 
informa9oes, inclusive retrospectivas, do 
período da Comissao Rondon de Linhas 
Telegráficas, registrando a penetra9ao de 
brasileiros e bolivianos em território indí
gena pelos vales do Guaporé, J amari e 
Jiparaná; conflitos armados entre serin
gueiros, garimpeiros e índios; interven9ao 
do SPI/FUNAI; atra9ao e pacifica9ao de 
grupos; ayao missionária; papel da escola 
e condi9oes de saúde. O acervo inclui 
relatórios sobre expedi9oes de pacifica-
9ao dos Cinta Larga, por Apoena 
Meireles, e dos Urubini (Pakaas-Novas) 
por Cícero Cavalcante de Albuquerque 
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(1969), hlém de um relato do missionário 
do Summer Institute of Linguistics, 
Willen Bontkes; documentos dos Postes 
Tanajura, Cel. Tibúrcio e Major Ama
rante ( 1947-1972), com listas de traba
lhadores e índios; dos Postes R. Franco, 
R. Miranda, Tenente Lira, Tenente Mar
ques, Igarapé Lourdes e Río Negro 
(1945-1961) com dados educacionais, 
boletins e freqüencia de alunes índios; da 
Ajudancia de Guajará-Mirim e outros 
Postes (1945-1961) com registro de con
flitos e relatórios médicc:>s; papéis da Di
retoria do SPI (1943-1968) e da 
Ajudancia de Porto Velho (1943-69). 

Instrumentos de pesquisa: VerRJ23.l e , , 
Indice dos documentos (IR-9); Indice nu-
mérico dos filmes 41-46, 291, 323 e 374. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.12. Cole~ao Inspetorias e Postos 
(IR-12 e DR-11) 

Histórico: A 12ª Inspetoria Regional do 
SPI abrangia o Espírito Santo. A 11 ª 
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Delegacia Regional da FUNAI compre
ende cinco postes indígenas de Minas 
Gerais - Caramuru, Crenaque/Fazenda 
Guarani, Maxacali, Pataxó, Xacriabá e a 
Colonia Agrícola Guarani. Reúne docu
mentos referentes as atividades recentes 
desses postes, mas também algumas séri
es datadas de alguns anos antes da cria9ao 
da Delegacia, sobre atividades de Postes 
de Minas Gerais e da Bahía vinculados a 
extinta IR-4 do SPI no Nordeste. Sao 
relatórios de índios, de equipes de traba
lho, de chefes de Postes e Ajudancias, 
questionários da FUNAI respondidos pe
.los Postes, quadros da popuJa9ao indíge
na, recibos de arrendamento de terra, cor
respondencia dos postes e de terceiros, 
plantas e memoriais descritivos, proces
sos, programas de trabalho, mapas, fotos 
e documentos diversos. 

Datas-limite: 1962 a 1984. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. DimensOe.s: Sao cerca de 
4.500 documentos, incluindo mapas, 
plantas e fotos, em 5 rolos de microfilme. 

Conteúdo: O conjunto é composto por 
um acervo documental de razoável utili
dade para o estudo da política indigenista 
da FUNAI, especialmente no período da 
ditadura militar e sua execu9ao na regiao, 
com inf orma9oes sobre demografía, terra, 
conflitos e condi9oes de saúde das popu
la9oes indígenas. Reúne documentos da 
sede da Ajudancia de Minas Gerais e 
Babia (1962-1978), com instru9oes para 
atividades agrícolas e documentos da 
Delegacia Central de VigiJancia Rural da 
Polícia Militar de Minas Gerais. Há ainda 
um volume encadernado sobre bens e 
patrimonio indígena (1970); arquivo do 
Pesto Guido Marliere (1969-1973), com 
a rela9ao nominal dos Krenak por sexo e 



368 

idade, lista dos posseiros ocupantes das 
terras indígenas, fichas individuais do re
forrnatório Krenak e relatórios de diver
sos índios com sindicancia envolvendo 
soldados da PM e índios; documenta9ao 
do PI Caramuru ( 1968-197 5) com planta 
e memorial descritivo de urna fazenda 
particular situada dentro do Posto, rela-
9ao nominal dos arrendatários e dos índi
os assistidos pelo Posto; quadro demo
gráfico dos Krenak; relatórios mensais de 
índios; questionário respondido pelos Pis 
Crenaque e Maxacali (1969-1975); docu
mentos da Colonia Agrícola Guaraní 
(1974-75) e Xacriabá (1972-84). 

Instrumentos de pesquisa: VerRJ23.1 e , , 
Indice dos documentos (DR-11); Indice 
numérico dos filmes 306, 307, 323, 375 e 
401. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.13. Comissao Rondon 
llistórico: Comissao Rondon é a denomi
nac;ao dada a Comissao de Linhas Tele
gráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao 
Amazonas, criada em 1906, sob a chefia 
de Candido Mariano da Silva Rondon 
(1865-1958), como objetivo de levarfios 
telegráficos de Cuiabá ao Acre, fechando 
o circuito de comunicac;oes telegráficas 
nacionais. Desde 1890, Rondon atuara 
como ajudante na constru9ao de Iinhas 
telegráficas de Cuiabá ao Araguaia e, 
depois, as fronteiras da Bolívia e 
Paraguai, onde estabelecera con tatos com 
grupos indígenas. Corno Chef e da Comis
sao, ampliou seus objetivos para proceder 
estudos científicos em seus aspectos geo
gráfico, antropológico, etnográfico, bota
nico e zoológico da regiao atravessada. 
Em suas entradas pelo sertao a frente da 
Comissao, Rondon desenvolveu técnicas 
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de contatos com os índios, que seriam 
mais tarde as diretrizes do SPI, do qual foi 
fundador e primeiro diretor, exercendo 
fun96es cumulativamente comos traba
lhos da Comissao. Presidente do Conse-, 
lho Nacional de Prote9ao aos Indios 
(1939), Rondon recebeu do Congresso 
Nacional o título de Marechal (1955). O 
acervo da Comissao, enriquecido com o 
arquivo do próprio Rondon, foi integrado , 
ao Museu do Indio a partir de 1960 e 
organizado em 1982. 

Datas-limite: 1875 a 1953. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
30.000 documentos em 25 rolos de 
microfilme, incluindo material iconográ
fico. 

Conteúdo: Documenta<;ao indispensável 
para o estudo da política e ac;ao indigenis
ta do SPI e da formac;ao de sua equipe, 
recrutada entre ci vis e militares da Comis
sao Rondon, entre os quais Estigarribia, 
Vasconcelos, Horta Barbosa (Nicolau 
Bueno, Luís Bueno e Júlio Caetano), 
Alípio Bandeira, Boanerges, Rabelo e 
Gama Malcher. Reúne volumoso materi
al referente a dezenas de línguas indíge
nas, a maioria coletado nas próprias al
deias e outros incorporados ao arquivo da 
Comissao: vocabulários Guaná ou Chané 
(1875), Galibi, Waiapi (1926), Layana, 
Massaká, Kepkiriwát {1953), Munduru
ku, Macuxi, Mayongóng, Makurap, 
Maku, Ariken (1927), Apiaká (1915), 
Bakairi (1918), Canela e Guajajara 
(1920), Karajá e Javaé (1929) e muitos 
outros; dicionários portugues-nambi
kuára, portugues-takuatep, portugues
kara já, portugues-ariken (com abre
via~o~s fonéticas, 1917); vocabulário 
Bororo (1944) com análise comparativa; 



RJO DE J ANEIRO 

léxico e narra96es em língua Baures. Re
úne ainda papéis do arquivo particular de 
Rondon, da expedi9ao científica Roose
velt, da Inspetoria Especial de Fronteiras 
e da Comissao Rondon, com levantamen
tos topográficos, diários de expedi9ao, 
fichas, boletins, inquéritos sobreconflitos 
com índios e correspondencia de Rondon. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice 
temático dos documentos da Comissao , 
Rondon; Comissao Rondon: Indice de 
Vocabulários; índice numérico dos filmes 
311-321 (vocabulários), 326-333, 355A, 
371-373, 374, 389; Planilha-sumário dos 
documentos microfilmados; "Manual de 
servi90: Arquivo do SPI e Arquivos Para
lelos", Río de Janeiro, SEDOC, 1985 
(datilo.); Carlos A. Moreira Neto, "Cen-

' tro de Documenta9ao Etnológica da 
FUNAI", Revista Arquivo e Administra
fiiO, 7, nº 2, 1979; Darcy Ribeiro, O 
indigenista Rondan, Rio de Janeiro, 
MEC, 1958; Luís Bueno Horta Barbosa, 
O SPI e a história da colonizariio no 
Brasil, Río de Janeiro, 1919. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.14. Conselho Nacional de Prote-, 
~ao aos Indios 
Histórico: O Conselho Nacional de Pro
te9ao aos Índios (CNPI) foi criado pelo 
Decreto-Leí nº 1.794 de 22/11/ 1939, sen
do seu primeiro presidente o entao Gene
ral Candido Rondon. Durante quase 30 
anos de existencia desempenhou, ao lado 
do SPI, importante papel na elabora9ao 
da política indigenista do estado brasilei
ro. Foi extinto em dezembro de 1967 pela 
Lei 5.371 que criou a FUNAI, com a 
fusao do SPI, do CNPI e do Parque Naci
onal do Xingu, unificando, desta forma, 
os órgaos encarregados de executar a 
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política indigenista oficial. Seus a~quivos 
foram recolhidos ao Museu do Indio e 
posteriormente, em 1982, organizados 
para microfilmagem. Reúne relatórios, 
atas, livros de presen9a, notícias, corres
pondencia ativa, passiva e de terceiros 
contendo cartas, solicita96es e abaixo
assinados de índios, recenseamentos de 
aldeias e documentos diversos recebidos 
de ministérios, governos estaduais, as
sembléias legislativas e outras instituí-- , -9oes e orgaos. 

Datas-limite: 1845 a 1967. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimensoes: Sao cerca de 
35.000 documentos em 31 rolos de 
microfilme, incluindo mapas, plantas e 
fotos. 

Conteúdo: Na Série Correspondencia 
Recebida existe rica documenta9ao ela
borada pelos próprios índios, permitindo 
- através do discurso indígena - acompa
nhar a percep9ao de inúmeros grupos 
sobre a política indigenista, a a9ao do SPI 
e dos missionários, os avan9os das frentes 
pioneiras, o relacionamento com a popu
la9ao regional e os conflitos pela posse da 
terra. Saq abaixo-assinados, cartas e tele
gramas com queixas, reclama96es e de
núncias, entre os quais, abaixo-assinados 
dos Xukuru da aldeia Urubá (1943), dos , 
Fulnio de Aguas Belas e dos Terena 
( 1950) e dos índios do río do Sono ( 1952); 
cartas dos Guaraní de Itanhaém ( 1949), 
de um cacique Guaraní (1950) e de vários 
Guaraní sobre a questao da terra ( 1951 ); 
telegrama dos Pankararu sobre demarca-
9ao (1948); reclama96es dos Fulnió con
tra a prisao de índios ( 1948), dos Bororo, 
dos Kaimbé da aldeia de Massacará, dos 
Kaingang do Toldo Cacique Doble (1950) 
e dos Kaingang de Mangueirinha (1952); 
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carta do Guajajara José Aucé sobre de
marcas;ao em Barra do Corda (1948). 
Reúne ainda relatórios, inclusive cópia do 
relato de viagem de Cuiabá a Forte 
D'Olimpo, do Conde de Castelnau 
(1845); censos na Ilha do Bananal (1938) 
e dos Macuxi, Jaricuna, Galibi e Kari
puna; plantas de usinas e barragens; pa
péis sobre alistamento militar de índios e 
chacinas cometidas contra vários povos. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice , 
temático dos Arquivos do CNPI; Indice 
numérico dos filmes 279-284, 308-310, 
351-371e416; Planilha-sumário dos do
cumentos microfilmados; "Manual de 
servis;o: Arquivo do SPI e Arquivos Para
lelos", Rio de J aneiro, SEDOC, 1'985 
(datilo.). 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.15. Funda~ao Brasil Central 
Histórico: A Fundas;ao Brasil Central 
(FBC) foi criada por decreto-lei de 1943, 
num contexto marcado pela reorganiza-
9ao do SPI e seu retomo ao Ministério da 
Agricultura, pela renovas;ao de seus qua
dros, a reinstalas;ao de postos indígenas e 
a retomada das atividades de pacificas;ao, 
acorridos após a visita do Presidente 
Vargas a Ilha do Bananal (1940). A Fun
das;ao foi, entao, um dos organismos ins
tituídos e mantidos pelo govemo federal 
para desbravar o oeste e colonizar áreas 
do alto Araguaia, Tapajós e Xingu. O 
outro foi a Expedis;ao Roncador-Xingu, 
van guarda da FBC, chefiada pelos irmaos 
Villas Boas, que estabeleceram µm nú
cleo permanente da Fundas;ao na área em 
1946 e o dirigiram até 1973. O Parque 
Nacional do Xingu (1961) subordinava
se a FBC. Coma sua extins;ao, junto com 
o SPI, o acervo da FBC - mapas, fotogra-
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fías, filmes e documentos - passou a 
guarda do órgao sucessor, a SUDECO. 
Em 1975 contatos forammantidos coma 
SUDECO para transferencia do acervo 
para a FUNAI, o que nao ocorreu de 
imediato. O conjunto reúne material reco
lhido em. Brasília junto a SUDECO, 
acrescido de material coletado pela antro
póloga Cláudia Menezes. Em 1982, foi 
organizado para microfilmagem. 

Datas-limite: 1943 a 1965. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cu.mental. Dimensoes: Sao cerca de 
6.000 documentos em 5 rolos de 
microfilme. 

Conteúdo: Reúne documentos sobre a 
atuas;ao da Fundas;ao Brasil Central des
de a sua crias;ao, relatórios da Expedis;ao 
Roncador-Xingu e informas;oes sobre as 
relas;6es dos dois organismos com dife
rentes instituis;oes públicas e privadas, 
pesquisadores, jornalistas e cineastas, 
úteis para o estudo da política e as;ao 
indigenistas, em relas;ao especialmente as 
tribos do Xingu, as práticas de assistencia 
e protes;ao e aos resultados da atras;ao de 
pacificas;ao. O acervo abrange o relatório 
da FBC durante o período inicial apresen
tado pelo seu presidente Joao Alberto 
(1944); vários relatórios (1944-59) sobre 
os projetos no Tocantins-Araguaia, com 
fotos e mapas e outros temas; diagnóstico 
daFundas;ao (1961); observas;6es e notas 
de Eduardo Galvao sobre tribos xingu
anas em geral e os Kamayurá em particu
lar; correspondencia com SESP, Banco 
da Borracha, SPVEA, Instituto do As;ú-, 
car e do Alcool e outros órgaos; documen~ 
tos diversos sobre o plano de assistencia 
em áreas indígenas, abertura de estradas, 
projetos de colonizas;ao, programas de 
educas;ao em convenio como MEC, ajuda 
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financeira a missionários, levantamento 
de posseiros em áreas de conflito, relatos 
de visitas as aldeias e relatório da Expedi
~ao Roncador-Xingu, apresentado a FBC 
(1948). 

,. 
Instrumentos de pesquisa: Indice 
temático dos arquivos da FBC; índice 
numérico dos filmes 302-304, 389, 393; 
Planilha-sumário dos documentos micro
filmados; "Manual de servi~o: Arquivo 
do SPI e Arquivos Paralelos", Río de 
Janeiro, SEDOC, 1985 (datilo.); Carlos 
A. MoreiraNeto, "Centro de Documenta
~ªº Etnológica da FUNAI'', Revista Ar
quivo e AdministraftiO, 7, nº 2, 1979. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

1 

RJ23.16. Arquivo Luís Bueno Horta 
Barbosa 
Histórico: . Luís Bueno Horta Barbosa 
(1871-1933) nasceu em Juiz de Fora e 
morreu no Rio de Janeiro. Professor uni
versitário e intelectual positivista, aban
donou a cátedra da Escola Politécnica de 
Sao Paulo para dedicar-se exclusivamen
te ao SPI, sendo o principal formulador 
dos princípios básicos da política indige
nista brasileira. Em 1909 participou ati
vamente do movimento de defesados índi
os, ingressando no SPI desde a sua 
funda~ao. De 1911a1917 foi Inspetordo 
SPI no Estado de Sao Paulo, quando 
orientou e dirigiu a pacifica~ao dos 
Kaingang, f ormulou diretrizes para o 
contato que seriam adotadas em todo o 
Brasil e testemunhou a dizima~ao desses 
índios pela gripe e sarampo. Em 1918 
tomou-se Diretor do SPI, posta mais alto 
do órgao. Elaborou vários relatórios, al
guns publicados pelo Museu Paulista, 
sobre os trabalhos realizados pela Inspe
toria. Escreveu A Pacificaftio dos 

371 

Caingangs Paulistas e produziu algumas 
notas sobre a demografia indígena. Nao 
existem dados disponíveis sobre a data e a 
forma de recolhimento do acervo ao Mu
seu do Índio, que contém papéis pessoais, 
correspondencia ativa, passiva e de ter
ceiros, documentos do século XIX e rela
tórios. 

Datas-limite: 187 5 a 1948. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, por tipo/espécie do
cumental. Dimens0es: Sao mais de 500 
documentos em 1 rolo de microfilme. 

Conteúdo: O acervo é interessante para 
reconstituir o debate público acorrido nos 
primeiros anos de vida republicana acer
ca do papel do Estado e da lgreja em 
rela~ao aos índios, cujos territórios esta
vam sendo invadidos por frentes pionei
ras; as fontes onde se nutriam os intelec
tuais positivistas em sua postura contra a 
catequese, em defesa da assistencia prote
tora efetuada por leigos, a favor das terras 
indígenas e das formas pacíficas de con ta
to. Contém anota~oes de Harta Barbosa 
em documentos referentes a política e 
a~ao indigenistas no Pero, Canadá e Esta
dos Unidos (1915-1922), produzidos os 
dois últimos pela Commission of Indian 
Affairs; observa~oes manuscritas do titu
lar sobre a catequese em Minas Gerais e 
Sao Paulo (1913) e sobre vários docu
mentos como "Meios de catequese" 
(1876), "Viagem ao Redor do Brasir 
(1875) de J. F. Fonseca, "História da 
Missao dos Capuchinhos n~ Maranhao" 
de Claude d' Abbeville e capítulos sobre 
catequese em relatórios do Ministério da 
Agricultura; correspondencia com Ron
don (7 cartas), com Nimuendaju (13 pe
~as) e outros, contendo informa~oes e 
mapa sobre índios do Pará ( 1920), relatos 
sobre os Tukuna (1929), os Ofaié (1912-
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13) e os Kaingang (1914); documentos 
com legislac;ao indigenista. 
Instrumentos de pesquisa: Catálogo do 
Arquivo Horta Barbosa cedido ao Museu 
do Índio (datilo.); Índice numérico do 
filme 397; Planilha-sumário dos docu
mentos microfilmados; "Manual de Ser
vic;o: Arquivo do SPI e Arquivos Parale
los", Río de J aneiro, SEDOC, 1985 
(datilo.); José Mauro Gagliardi, Os Indí
genas e a República, Sao Paulo, 1989; 
Ivan Lins, Hist6ria do Positivismo no 
Brasil, Sao Paulo, CEN, 1964. 
Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

RJ23.17. Mapas e Plantas 
Histórico: Toda a mapoteca que se con
servava organizada de forma independen-, 
te no Museu do Indio foi recolhida na 
década de 1970 ao Departamento Geral 
do Patrimonio Indígena, em Brasília. In
cluía mapas, plantas, croquis, desenhos e 
1evantamentos topográficos de áreas indí
genas. O material que permaneceu é redu
zido, alguns provenientes das inspetorias 
regionais e outros que sequer foram sepa
rados, permanecendo nas Colec;oes das 
Inspetorias e Postos, onde existe muito 
material de natureza -. cartográfica e 
iconográfica. O conjunto reúne mapas, 
plantas, croquis, glebas demarcadas de 
áreas indígenas de todo o Brasil, produzi
dos pelo SPI e FUNAI ao longo de sua 
história, além de reproduc;oes de mapas 
antigos, manuscritos ou impressos, como 
a coletanea de mapas da cartografía 
paulista antiga, abrangendo nove cartas 
de 1612 a 1837, reproduzidos da colec;ao 
do Museu Paulista. Contém ainda mapa 
antigo para a Iocalizac;ao de ríos e aldea
mentos da regiao próxima ao Paraguai 
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(sem data) e "Mapa chorographico da 
Provincia de Sao Paulo", de Daniel Pedro 
Müller (1837). Guarda cópias de micro
filmes de mapas históricos do Servic;o 
Geográfico do Exército. 
Datas-limite: 183 7 a 1973. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: topográfica. Dimensoes: Sao 5 
rolos de microfilme. 
Conteúdo: Documentac;ao relevante 
para o estudo da identificac;ao de grupos 
lingüísticos, a localizac;ao de territórios 
indígenas, os deslocamentos e migrac;oes 
de muitos povos, os contatos e conflitos 
mantidos comas frentes pioneiras de ex
pansao, a ac;ao do SPI e da FUNAI, e a 
demografia indígena. Reúne plantas de 
demarcac;ao de terras indígenas; croquis 
de reconhecimento de áreas; localizac;ao 
de aldeias, fazendas, vitas, povoados, ci
dades, ferrovias e rodovias; cartas com 
parques, reservas, postos novos e extin
tos, sub-postos, ajudancias, zonas de 
ac;ao, acampamentos de turmas de atra
c;ao, delegacias e escotas do SPI em todo 
o território nacional. Entre outros povos e 
regi6es, pode-se destacar os mapas de 
aldeias Terena e Bakairi (1905); Guaraní 
do Paraná (1912); Kaingang de Santa 
Catarina (1914) e Rio Grande do Sul 
(1916); Kaiapó e grupos arredios, hostis 
e pacificados do Xingu (1944); Kadiwéu 
(1921); Pankararu (1941), Apinayé e 
Xerente; Xakriabá, Canela, Guajajara, 
Xavante, Kraho, Maxakali, Pataxó, 
Y anomami, Gorotire, Xikrin, Apiaká, 
Kayabi, Munduruku, Tapayuna, Nambi
kuara, Irantxe, Paresi, Galibi, Palikur, 
Karipuna, Paumari e mapas globais e 
regionais, en vol vendo praticamente todos 
os grupos indígenas que vivemem territó
rio do estado brasileiro. 
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,, 
Instrumentos de pesquisa: Indice numé-
rico dos filmes 386, 389, .395 e 403-404; 
Planilha-sumário dos documentos micro
filmados; "Manual de servi~o: Arquivo 
do SPI e Arquivos Paralelos", Rio de 
Janeiro, SEDOC, 1985 (datilo.); Carlos 
A. Moreira Neto, "Centro de Documenta-
9ao Etnológica da FUNAI", Revista Ar
quivo e Administrara.o, 7, nº 2, 1979. 

Microfilme: o conjunto encontra-se to
talmente microfilmado. 

Observa~oes gerais: Devido as restri
~oes do equipamento usado para micro
filmagem de mapas, algumas pe9as de 
dimensoes maiores ocupam mais de um 
fotograma. 

RJ23.18. Recortes de Jornais 

Histórico: A imprensa brasileira, ao lon
go de toda a República, registrou os prin
cipais eventos relacionados aos povos in
dígenas e, em alguns momentos de crise, 
abriu suas páginas para o debate público 
sobre a política indigenista e sobre a atu
a9ao dos órgaos encarregados de executá
la. Desde a sua cria9ao, o SPI, e depois a 
FUNAI, colecionaram matérias publica
das em grandes jornais do Rio e de Sao 
Paulo, como o Jornal do Brasil, Correio 
da Manhii, Jornal do Comércio, O Paiz, 
Diário de Notícias, A Noite, O Estado de 
Sao Paulo e outros,_ incluindo jomais de 
ambito regional de capitais dos estados 
brasileiros, desde a Folha do Norte 
(Belém), atéA Federariio (Porto Alegre). 
Trata-se de urna volumosa cole9ao, quase 
completa, microfilmada no início da déca
da de 1980. Reúne vol u mes encademados 
com recortes organizados cronologica
mente ao redor de temas específicos, além 
de material avulso. 

Datas-limite: 1910 a 1979. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi-
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za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: Sao cerca de 12.000 recortes em 9 
rolos de microfilme. 

.Conteúdo: A imagem dos índios na im
prensa brasileira, as diferentes versoes 
dos fatos, os conflitos pela posse da terra, 
os resultados da atua9ao missionária, a 
influencia do Apostolado Positivista do 
Brasil na formula9ao da política indige
nista e a a9ao das agencias oficiais podem 
ser estudados através da documenta~ao 
reunida neste conjunto, assim como os 
grandes debates sobre catequese e prote-
9ao na segunda década do século, sobre a 
reorganiza~ao do SPI na década de 40 e 
sobre as denúncias contra o SPI que leva
ram a sua extin9ao na década de 60. 
lnforma96es referentes aos índios locali
zados em Sao Paulo ( t 910-11 ), Goiás, 
Maranhao, Amazonas, Paraná, Santa 
Catarina e Río Grande do Sul (1910-13), 
a Comissao Roosevelt-Rondon, a regiao 
do rio Branco, a Expedi9ao Fawcett e a 
Comissao Rondon de Linhas Telegráficas 
(1928). Há ainda volumes encadernados 
com recortes do Diário Oficial ( 1911 ), 
sobre a Comissao Rondon ( 1911-1915), a 
campanha do Paraná (1924-25) e a expe
di9ao Xavante. 

,, 
Instrumentos de pesquisa: Indice numé-
rico dos filmes 324, 325, 382-384, 389, 
400, 402 e 417; Planilha-sumário dos ,, 
documentos microfilmados; Indice temá-
tico. 

Microfilme: o conjunto encentra-se to
talmente microfi I mado. 

RJ23.19. Relatórios SEDOC 
Histórico: Este conjunto é formado por 
relatórios produzidos, em sua maioria, 
porpesquisadores vinculados ao SEDOC, 
combase na documenta~ao existente no 
próprio Museu do Índio, como resultado 
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de projetos de pesquisa, ou elaborados 
por sertanistas e funcionários do SPI e da 
FUNAI atendendo as solicita9oes do De
partamento Geral do Patrimonio Indígena 
ou da dire~ao do órgao. Reúne também 
teses, relatos, estudos, projetos, artigos, 
conferencias, monografías, disserta9oes, 
relatórios de campo, relatórios de perícia 
arqueológica, laudos antropológicos, co
leta de material lingüístico, diagnósticos 
educacionais, levantamento sobre a situa-
9ao de saúde e atendimento médico sani
tário, cole9ao de leis, dossies de identifi
ca9ao, demarca9ao e regulamenta9ao 
fundiária de terras indígenas, análises 
etnohistóricas e outras informa96es envi
adas ao SEDOC desde a sua cria9ao em 
1976 e aí arquivados, elaborados por pes
quisadores nacionais e estrangeiros, 
indigenistas e missionários. 

Datas-limite: 1950 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: onomástica. DimensOe.s: Sao cer
ca de 300 volumes. 

Conteúdo: O acervo reúne estudos recen
tes, a maioria inédita, combase em fontes 
primárias trabalhadas e elaboradas, as 
vezes com cópias em anexo, ou em dados 
coletados em pesquisa de campo, referen
tes sobretodo aos povos indígenas que 
vivem atualmente em território brasileiro. 
Incorpora cópias de documenta9ao dos 
séculos XVI ao XIX, como a compila9ao 
da legisla9ao indigenista (1537-1942), 
relatório sobre índios de Alagoas ( 1862) e 
documenta9ao referente a demarca9ao 
das terras dos Pataxó (1887). Destacam
se as análises dos grandes projetos como 
da Calha Norte, Carajás, hidroelétricas, 
mineradoras e estradas, com enfase no 
seu impacto sobre popula9oes indígenas. 
Abrange todas as regióes do país, porém 
em especial os seguintes grupos: Macuxi, 
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Wapixana, Ingaricó, Taurepang, Apu
rina, índios do Coxodoá e da Bacía do 
Puros, Kampa, Kaxinaua, Kulina, Arara, 
Kamati, Tsuhum-Djapa, Cinta-Larga, 
Sumí, Waimiri-Atroari, Yanomami, 
Wai-Wai, Parakaná, Uru-Eu-Wau-Wau, 
A vá-Canoeiro, Kadiwéu, Katukina, 
Pakidai, Puinave, Karitiana, Xirianá, 
Tapirapé, Bakairi, Xakriabá, Javaé, 
Karajá, Apinayé, Guajá, Guajajara, 
Gamela, Bororo, Kaiapó, Xerente, Mura, 
Munduruku, Kaingang, Guaraní, Tingui
Boto, Wassu, Kariri, Xukuru, Xocó, 
Pankararu, Carapoto, Jeripanco, Tre
membé e muitos outros. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário do 
SEDOC. 

RJ23.20. Microfilmes de Publica~oes 

Histórico: O Programa de Recupera9ao 
de Fontes do Centro de Documenta9ao 
Etnológico e o planejamento do SEDOC 
previram a localiza9ao e microfilmagem 
de documenta9ao arquivada em institui-
9oes externas, referentes aos períodos em 
que o SPI esteve ligado a diferentes minis
térios, além de documentos do período 
colonial existentes nos acervos do Arqui
vo Nacional, Arquivo do Itamaraty, Bi
blioteca Nacional, Museu Nacional, 
IHGB e arquivos estaduais. O SEDOC 
adquiriu microfilmes da Biblioteca Naci
onal com reprodu9ao de documenta9ao de 
interesse para a história indígena. Sao 
obras raras em edi9oes inglesas, france
sas, italianas, espanholas e alemas com 
cronicas, diários e relatos de viagens e 
expedi90es científicas, além de cópias au
tenticas de documentos cujos originais 
estao depositados no Arquivo Nacional, 
ltamaraty, Arquivo Histórico Ultramari
no (Lisboa) e Biblioteca Nacional de Lis
boa. Há também os relatórios do Ministé-
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río de Agricultura, dos presidentes das 
províncias, da Diretoria Geral dos Índios 
e diversas outras publica96es seríais, 
como os anais dos Congressos de 
Americanistas. 

Datas-limite: 1580 a 1983. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: onomástica por autor. DimensOe.s: 
Sao 8 rolos de microfilme. 

Conteúdo: Dentre as cópias de documen
tos de outros arquivos, referentes sobretu
do aos séculos :XVID e XIX, destacam-se 
urna série de cartas sobre os Xukuru e 
Fulnio; urna rela9ao das aldeias de 
Pernambuco e Paraíba ( 1760); documen
tos de arquivos portugueses sobre a atua
~ao de franciscanos; papéis reunidos por 
Joaquim Nabuco e pelo Barao do Rio 
Branco sobre índios nas áreas de frontei
ra; cartografia jesuítica da regiao platina; 
inventários de bens de aldeias ( 1770); 
relatórios do Diretório dos Índios no Pará 
e Maranhao (1758) e da Diretoria Geral , 
dos Indios referente a Mato Grosso 
(1879-80) com mapas localizando aldei
as; carta de von den Steinen escrita no rio 
Batovi (1884); relatórios do Ministério de 
Agricultura; cole~oes completas dos rela
tórios dos presidentes de 18 províncias 
(1823-1889). Das publica~oes micro
filmadas, destacam-se as edi~oes raras 
abrangendo as obras de Acuña ( edi9ao de 
1686), Fritz (1707), Bettendorf (1734), 
Berredo ( 17 49), Caldas ( 17 59), Azara 
(1809), Baena (1839), Acioli (1833), 
Spix e Martius (1823), Smith (1836), 
Maw (1829), além de Schomburgk, 
Thum, Williamson, Marcoy, Waterton e 
outros. 

Instrul}lentos de pesquisa: Fichário por 
autor; Indice numérico dos filmes 376-
378, 385, 388, 392, 394 e 396; Planilha-
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sumário dos documentos microfilmados; 
"Manual de servi~o: Arquivo do SPI e 
Arquivos Paralelos", Rio de Janeiro, 
SEDOC, 1985 (datilo.). 

Microfilme: o conjunto encontra-se total
mente microfilmado. 

RJ24 - MUSEU NACIONAL 
Subordina~ao Administrativa: Univer
sidade Federal do Rio de J aneiro (UFRJ) 

Endere~o: Quinta da Boa Vista - Sao 
Cristóvao - 20.740-940 Rio de Janeiro 
RJ. Telefone: (021) 254-4320 e 264-
8262. Fax: (021) 254-4320. 

Responsável: Janira Martins Costa (Di
retora) 

Atendimento ao público: sem restri~oes. 
Horário: 2ª a 6ª das 9h as 16h. 

Cópias: eletrostáticas. 

RJ24.1. Arquivo Administrativo do 
Museo Nacional 

Histórico: O Museu Nacional, assim de
nominado desde 1842, foicriadoem 1818 
por D. Joao VI, como nome de Museu 
Real. Na sua cria~ao, incorporou os re
manescentes das cole~oes da Casa de 
História Natural ou "Casa dos Pássaros" 

' fundada no final do século XVIII pelo 
Vice-Rei Luiz de Vasconcelos e Souza. 
Ao longo de sua existencia, esteve subor
dinado a diferentes ministérios: Justi9a, 
Agricultura, Instru~ao Pública, Educa
~ao e Saúde e, finalmente, desde 1946 a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(entao Universidade do Brasil). Mantém 
exposi~oes permanentes de zoología, ar
queología, etnografia, antropología, anti
güidades clássicas, geología e paleon
tología. Como unidade de pós-gradua9ao 
da UFRJ, realiza atividades de ensino, 
pesquisa e divulga9ao ~ientífica. O seu 
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Arquivo Administrativo, organizado em 
pastas por Marieta Alberto Torres em 
1947, reúne documentayao produzida 
pela institui9ao. Este conjunto engloba 
papéis do período 1818-1946 e encontra
se no prédio do Museu sob o controle da 
Diretoria, urna vez que nao existe urna 
divisao de arquivo, além da documenta
yao de 1946-1984, que está sob custódia 
do Setor de Comunicay6es da Reitoria da 
UFRJ. Outra parte foi desmembrada e 
remetida a diferentes departamentos do 
Museu, constituindo fundos autonomos. 

Datas-limite: 1818 a 1984. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Or
ganiza~ao: cronológica, por tipo/espécie 
documental. Dimensoes: 300,00m textu
ais, incluindo fotografias e mapas. 

Conteúdo: O acervo é interessante para a 
história da antropología no Brasil e das 
relay6es dos pesquisadores comos grupos 
indígenas. Reúne informay6es sobre os 
critérios e formas de coleta de artefatos 
para a f ormayao de cole96es etnográficas 
e dados acerca de viagens e missoes em 
aldeias indígenas. Háfartadocumenta~ao 
do século passado registrando o envio de 
objetos da cultura material indígena e de 
plantas, provenientes de todas as provín
cias do Brasil, com destaque para a cera
mica e artesanato dos índios do Pará 
(1829-30); 21 caixotes do rio Branca 
enviados por Silva Coutinho (1869); ob
jetos apreendidos dos Jauaperi pelo co
mandante do destacamento de Moura AM 
( 1881 ); amostra de milho cultivado pelos 
Nambikuára para experiencia no Horto 
Botanico de Niterói; série de documentos 
de José Bonifácio sobre o Museu Real 
(1822-25); re1atóriosedocumentosdiver
sos de estudiosos nacionais e estrangei
ros, abrangendo F. Fellow (1823), E. 
Germon (1824), J. Natterer (1828), J. 
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Geyer, E. Stradelli (1892), Barbosa Ro
drigues (1893), C. Nimuendaju, E. 
Roquette Pinto, Rondon, Heloísa Alberto 
Torres e outros; correspondencia ativa e 
passiva da Direyao do Museu com parti
culares, ministérios, SPI e instituiy6es 
científicas intemacionais. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário em 
gavetas; Listagem geral de documentos 
do Arquivo da Secretariado Museu Naci
onal; Listagem de processos do Arquivo 
da Reitoria da UFRJ; Relatório elaborado 
por Maria Angélica Pinto de Paiva, I 990 
(datilo.); Ladislau Neto, Museu Nacio
nal; Joao Batista de Lacerda, Fastos do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1905; 
Solon Leontsisnis, "Efemérides do Mu
seu Nacional" (datilo.). 

Observa~oes gerais: Existe um projeto 
para centralizar todos os arquivos e cole
<;6es na Biblioteca Central do Museu 
Nacional. Ainda que nao conste no Guia 
da África, o conjunto possui documentos 
sobre escravos negros a serviyo do Museu 
Nacional, bem como artefatos proceden
tes de tribos africanas e correspondencia 
com instituiy6es daquele continente. 

RJ24.2. Arquivo do Departamento de 
Antropologia 

Histórico: Os arquivos do Departamento 
de Antropologia, localizados em armários 
ao longo dos corredores, sofreram através 
dos tempos um conjunto de mudanyas 
internas, transferencia de lugares e de 
guarda e reutilizayaO. Em 1984, devido a 
obstruyao dos corredores, foi descentrali
zado, repassando-se armários com seus 
conteúdos aos diferentes set ores do De
partamento. Desta forma, além do Arqui
vo Administrativo Departamental, que 
permanece na Secretaria, as coley6es 
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existentes, algumas desmembradas, fo
ram redistribuídas pelos setores de Lin
güística, Etnologia, Arqueologia, Antro
pologia Biológica e Antropologia Social . 
Para efeitos <leste Guia, considerou-se as 
quatro cole~oes do Setor de Lingüística e 
as duas do Setor de Etnol~gia como con
juntos autónomos (ver RJ24.3 a 25.8), 
pela própria natureza pessoal e insti
tucional desta documenta~ao. Todos os 
papéis sob a guarda dos demais setores 
fazem parte do presente conjunto sob a 
denomina~ao genérica de Arqui vo do De
partamento de Antropologia. 

Datas-limite: 1822 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: temática. Dimens0es: 20,00m 
textuais. 

Conteúdo: O acervo do Setor de Arque
o logia reúne diários de campo, registro de 
escava<;6es, plantas de sambaquis, mapas 
de sítios arqueológicos, guias de estudos 
líticos, fotografías e filmes etnográficos e 
de arqueología clássica; catálogo do ma
terial coligido em Lagoa Santa MG 
(1929) comentado pelo Prof. Pires; docu
mentos sobre arte indígena; papéis acerca 
de eventos academicos e de vários proje
tos como o "Sambaqui" (1959), "Tupi
Guarani", "Arqueologia Urbana" e "Ar
quivo Iconográfico de Arte Rupestre no 
Brasil"; documentos referentes ao curso 
de especializa~ao em arqueoJogia (1981-
1986); conjunto de papéis da FUNAI. O 
acervo de Antropología Biológica contém 
documenta~ao de natureza similar, com 
textos sobre genética, mesti~agem, pre
conceito racial, cultura sertaneja, 
demografía, ecologia humana, além de 
fichas antropométricas e trabalhos de 
somatoterapia e somatoscopia ( 1929). 
Possui ainda anota~5es manuscritas de 
Padberg Drenkpol sobre Lagoa Santa. A 
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documenta<;ao do Setor de Antropología 
Social centra-se no curso de especializa
<;ao que deu origem em 1968 ao programa 
de mestrado. O Arquivo Administrativo 
Departamental reúne papéis do século 
passado sobre o Museu e relatórios de 
pesquisadores. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
geral de documentos e fotos recebidos em 
1984, organizada por Thereza Baumann; 
Listagem de 1959; Relatório elaborado 
por Maria Angélica Pinto de Paiva, 1990 
(datilo.). 

Microfilme: parcialmente microfilmado. 

RJ24.3. Arquivo Curt Nimuendaju 

Histórico: Curt U nkel ( 1883-1945) nas
ceu em Jena, Alemanha e morreu numa 
aldeia tukuna do alto Solim6es. Auto
didata, chegou ao Brasil em 1903, resi
dindo em Sao Paulo e depois em Belém do 
Pará. Viveu comos Guaraní no oeste de 
Sao Paulo (1905-1907), onde foi batizado 
com o nome indígena "Nimuendaju". 
Acolhido' pelo Museu do Ipiranga, entao 
dirigido por Hermann von Ihering, passou 
a colaborar com o SPI a partir de 1912. 
Durante mais de 40 anos percorreu cente
nas de aldeias, viajando a servi~o de ins
titui~oes nacionais e estrangeiras. Pacifi
cou alguns grupos, estudou a cultura 
material e religiosa e coletou material 
lingüístico de inúmeras tribos. A partir de 
1914 publicou dezenas de artigos em re
vistas especializadas. Organizou tres ver
soes do Mapa Etno-Histórico, considera
do o maior documento etnográfico 
brasileiro. Sua biblioteca e arquivo foram 
adquiridos pelo Museu Nacional em 
1950, pelo total de Cr$ 90.000, permane
cendo sob a tutela do Departamento de 
Antropología. Mais tarde, o acervo foi 
desmembrado, ficando urna parte no Se-
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tor de Lingüística, organizado por 
Charlotte Emmerich, e a outra no Setor de 
Etnologia. 

Datas-limite: 1900 a 1945. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 4,00m textuais, incluindo a cole9ao 
de fotos, mapas, desenho e croquis. 

Conteúdo: O acervo está organizado em 
4 séries: Cópias; Papéis relacionados a 
vida e obra do titular, incluindo sua cor
respondencia ativa e passiva; Arqueolo
gia, Música e Desenhos; e Material 
Lingüístico. A parte mais rica está no 
Setor de Lingüística. Além de originais e 
cópias'do material já publicado, contém 
material inédito, composto por urna gran
de quantidade de anota96es de todo tipo: 
transcri~6es, comentários, notas de cam
po, diários, levantamentos topográficos, 
listas de palavras. Trata-se de documen
ta<(ao valiosa, mas desordenada, cuja sis
tematizac;ao e revisao vem sendo realiza
das pela lingüista Char]otte Emmerich. 
Reúne ainda correspondencia do titular 
con1 urna série de institui96es e personali
dades, entre as quais museus e universida
des da Europa e Estados Unidos, SPI, 
Funda9ao Brasil Central, Robert Lowie, 
Heloísa Alberto Torres, Herbert Baldus e 
outros. U m dos originais do Mapa Etno
Histórico feito em 1944 para o Museu 
Nacional en contra-se no Setor de 
Etnología, após restaura9ao feíta na Casa 
de Rui Barbosa. Conserva rica cole9ao de 
fotos restaurada em meados da década de 
80, abrangendo imagens de dezenas de 
grupos indígenas. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário 
temático; Relatório elaborado por Maria 
Angélica Pinto de Paiva, 1990 (datilo.); 
Luís de Castro Faria, "Curt Nimu
endaju", in Mapa etno-histórico de Curt 
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Nimuendaju, Río de Janeiro, IBGE, 
1981. 

Microfilme: o conjunto foi microfilmado 
em convenio entre o CNPq, Casa de Rui 
Barbosa e IBGE. 

RJ24.4. Arquivo Heloísa Alberto Tor
res 
Histórico: Heloísa Alberto Torres 
( 1895-1977) nasceu e morreu no Río de 
Janeiro. Filha do político fluminense 
Alberto Torres, ingressou no Museu Na
cional por concurso em 1925 como pro
fessor substituto da Se9ao de Antropolo
gía e Etnologia, cujo professor..:chefe era 
Roquette Pinto. Realizou trabalhos de 
campo no litoral de Sao Paulo, nos 
sambaquis de Iguape ( 1926), em sítios 
arqueológicos de Minas Gerais (1927), 
no rio Iriri, município de Magé (1928), 
sítio rico em ceramica pintada de tradi9ao 
tupi-guarani, e na Ilha do Marajó (1930) 
onde reaJizou escava~6es durante seis 
meses. Incorporada por concurso ao qua
dro de pesquisadores do Museu Nacional 

' 
foi Chefe da Sec;ao de Etnología (1931), 
Vice-Diretora (1935-37) e Diretora 
(1938-55) do Museu, quando ampliou o 
quadro de pesquisadores através de con
cursos públicos, reformulou o boletim e 
estimulou novas publica96es. Presidente 
do CNPI (1956), exerceu atividades de 
ensino na Universidade do Distrito Fede
ral e na Universidade do Estado da 
Guanabara (atual UERJ). Representou o 
Brasil em eventos na Europa e nos Esta
dos Unidos. Aléni de A ceramica de 
Marajó, publicou Contribuirao para o 
estudo da proterao ao material arqueo
lógico e etnográfico no Brasil e Arte 
indígena da Amazonia. O acervo está sob 
a gu~da do Departamento de Antropolo
gía do Museu Nacional. 
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Datas-limite: 17 54 a 197 5. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, por tipo/espécie docu
mental. Dimensoes: Sao mais de 3.000 
pe9as documentais em 115 envelopes e 2 
pastas, incluindo fotografias. 

Conteúdo: Reúne documenta9ao impor
tante para a história da antropología no 
Brasil. Correspondencia ativa e passiva 
da titular com F. Boas, R. Linton, P. 
Rivet, A. Métraux, C. Nimuendaju, E. 
Roquette Pinto, E. Galvao, Mattoso Ca
mara e outros; diversos documentos refe
rentes ao SPI e FUNAI sobre tutela e 
prote9ao; correspondencia com Rondon 
sobre educa9ao indígena (1947); carta ao 
Ministério da Agricultura, como Presi
dente dp CNPI, protestando contra 
aliciamento de índios no Xingu pelas for-
9as armadas (1961) e ao Presidente da 
República sobre a conserva9ao de monu
mentos arqueológicos; mapas de distri
bui9ao geográfica da ceramica tupi
nambá e culturas amazónicas litoraneas; 
fotos de achados arqueológicos e dese
nhos de figuras modeladas em ceramica; 
recortes de jornais, ofícios, circulares, 
rascunhos, discursos e palestras; relatóri
os de viagens ao Trombetas ( 1929) e ao 
Pará e Maranhao; textos de diversos pes
quisadores; propostas de roteiros para 
filmes etnográficos, entre os quais a ceri
monia do kuarup. Há também documen
tos do período colonial, abrangendo a 
cópia de um relatório do século XVII 
sobre o Grao-Pará e de urna rela9ao sobre 
Cuiabá (1754), além de manuscritos, in
clusive originais, de Alexandre Rodrigues 
Ferreira (1783-89) sobre allhadoMarajó 
e o rio Madeira. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem de 
documentos do Arquivo de Heloísa 
Alberto Torres (datilo.); Relatório elabo-
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rado por Maria Angélica Pinto de Paiva, 
1990 (datilo.); Luís Castro Faria, "In 
Memoriam", Anuário Antropológico, 
1977. 

Observa~0es: Existe documenta9ao 
complementar na casa de Alberto Torres, 
em Itaboraí RJ (Rua Marechal Floriano 
Peixoto 307), onde foi instalada a Funda-
9ao Cultural de Itaboraí. 

RJ24.S. Arquivo Roquette Pinto 

Histórico: Edgard Roquette Pinto ( 1884-
1954) nasceu e morreu no Rio de Janeiro. 
Antropólogo, professor-chefe da S~ao 
de Antropologia e Etnología do Museu 
Nacional, participou como naturalista da 
Missao Rondon (1907-1908), filmando 
os principais momentos da expedi~ao, em 
parceria com o fotógrafo e cineasta To
más Reís. Em 1912 filmou os Nam
bikuára. Diretor do Museu Nacional 
( 1926), institui9ao a qual este ve ligado até 
1935, organizou urna cole9ao de filmes 
científicos. Colaborador de Humberto 
Mauro no filme O descobrimento do Bra
sil (1937), com ele fundou no mesmo ano 
o Instituto Nacional do Cinema 
Educativo, dirigindo-o até 1947. Fundou 
e instalou na Academia Brasileira de Ci
encias a Rádio Sociedade do R i o de J anei
ro (atual Rádio MEC) e a Rádio Escola 
Municipal (depois Rádio Roquette Pin
to). Orientou o programa pioneiro de 
radiojomalismo. Entre outros trabalhos, 
publicou Os sambaquis (1906), 
Rondonia (1907), considerado a época 
urna das maiores contribui~6es a 
etnologia brasileira, e Ensaios de antro
polo gia brasiliana (1933). Membro da 
ABL e do IHGB, seu arquivo está frag
mentado, parte dele no Departamento de 
Antropología e outra parte no Arquivo 
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Administrativo Permanente, subordinado 
a Diretoria do Museu. 

Datas-limite: 1903 a 1940. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~ao: cronológica. Dimensoes: Sao 
aproximadamente 1.500 pe~as documen
tais. 

Conteúdo: Contém relatórios de viagens, 
conferencias, palestras, anota~6es diver
sas, recortes de jornais, rascunhos, car
tas, ofícios, fotos, desenhos, planos de 
pesquisa, fichas e documentos referentes 
a produ~ao intelectual do titular. Origi
nais de seu trabalho "Origem do homem 
americano"; cópia da comunica~ao apre
sentada ao 1° Congresso Americano da 
Crian~a (Tucumán, Argentina, 1916), 
intitulada "A condi~ao da crian9a entre os 
índios do Brasil"; conferencias realizadas 
na Biblioteca Nacional e na Sociedade 
Brasileira de Dermatologia sobre doen~as 
de pele em vários grupos indígenas; cópi
as de tabelas dermocromicas; notas 
antropométricas sobre os índios Urupá, 
publicadas nos Archivos do Museu Naci
onal ( 1925); algumas conferencias profe
ridas no Museu Nacional (1915), entre as 
quais a que propoe o nome de Rondonia 
para designar a zona entre os ríos Juruena 
e Madeira; "Documentos para o es tu do da 
psicología dos índios no Brasil" (1917), 
publicados pelosArquivos brasileiros de 
psiquiatria, neurologia e medicina le
gal; estudos de biometria e antropología 
biológica em parceria com Bastos de ,, 
A vi la e Fróes Fonseca, sobre a 
somatometria da popula9ao do estado; 
programas de curso; fichas antropo
méticas. 

Instrumentos de pesquisa: Listagem 
(parcial) dos Arquivos do Departamento 
de Antropología do Museu Nacional 
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(1959); Relatório elaborado por Maria 
Angélica Pinto de Paiva, 1990 (datilo.). 

Observa~oes: Existem dois arquivos de 
a90 com documentos de Roquette Pinto no 
Setor de Arquivo da Academia Brasileira 
de Letras (Av. Pres. Wilson 203-Castelo 
- Río de J aneiro RJ), que até hoje nao 
foram organizados ou consultados. 

RJ24.6. Arquivo Ruth Wallace de 
Garcia Paula 

Histórico: Ruth Wallace de Garcia 
Paula, lingüista do Museu Nacional, mor
reu em 1990, quando seu arquivo foi 
doado ao Setor de Lingüística do Depar
tamento de Antropología pelo viúvo Raúl 
García Paula. Estudou os Kaxuyana, vi
sitados por ela pela primeira vez em 1966, 
após haverem se agregado aos Tirió do 
Parque Nacional do Tumucumaque. Em 
1968-69, coletou material na área, publi
cando suas conclusoes no Boletim do 
Muse u Goeldi, institui~ao onde trabalhou 
como pesquisadora até 1972. Pós-gradu
ada em lingüística pela UFRJ, trabalhou ,, 
no Museu do Indio e como pesquisadora 
da FUNAI e do CNPq. Pesquisou as 
línguas de vários grupos Karib como os 
Wai-Wai, Tirió e Kaxuyana e grupos de 
o u tras f amílias lingüísticas como os 
Marubo, Matis e Guarani. 

Datas-limite: 1940 a 1993. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: l ,80m textuais. 

Conteúdo: O acervo é composto de mate
rial comparativo de línguas karib coleta
do em trabalho de campo pela titular, 
cópias de formulários-padrao das línguas 
Hixkaryana, Kaxuyana~ Galibi, Bakairi, 
Taurepang, Wai-Wai, Tirió e Macuxi, 
com notas introdutórias sobre aspectos 
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históricos, informa9pes sobre aldeias e 
postos indígenas, seus habitantes, instala-
96es e equipamentos, com dados 
etnográficos e etnolingüísticos sobre cada 
grupo. Contém fichas de relatórios da 
Inspetoria do SPI, no Amazonas e Acre 
(1941-54) sobre os Waimiri, Tukuna e 
Galibi; diários de viagens e relatórios 
manuscritos e datilografados descreven
do aldeias Wai-Wai no rio Nhamundá e 
documentando con tatos no Posto de Atra-
9ao do Ituí, rio J avari, com os Matsese 
(1977-79); relatos do curso de atualiza-
9ao de monitores Kaingang (1978); rela
tórios sobre os Guató, Kamba, Chiquito, 
Tukuna e Guarani do Posto Indígena 
Laranjinha PR (1978-84) com dados 
demográficos; roteiros de trabalho de 
campo, com diretrizes para a pesquisa; 
material relativo aeducac;ao indígena e as 
escalas bilíngües, inclusive os cademos 
de alunes indígenas Hixkaryana e Wai
W ai, contendo dados como no me, idade, 
sexo, língua e observac;oes sobre a situa
c;ao lingüística em relac;ao ao portugues e 
ao ingles; relatório lingüístico da pesquisa 
Kamba de Corumbá e adjacencias com 
dialetos de San Ignacio, San José, San 
Matias e Concepción. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário; 
Listagem; Relatório elaborado por Maria 
Angélica Pinto de Paiva, 1990 (datilo.). 

RJ24.7. Arquivo Sonoro 

IIistórico: O Arquivo .Sonoro do Setor de 
Lingüística, em processo de organizac;ao 
e informatizac;ao, contém um total de 332 
fitas áudio-magnéticas, distribuídas em 
tres colec;6es. A primeira reúne cerca de 
120 cópias de fitas gravadas em língua 
canela no período 1970-73, pelo antropó
logo americano William H. Crocker, 
cujos originais estao no Smithsonian 
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Institution; reprodu96es de outra parte da 
colec;ao, que complementam este conjun
to, encontram-se no Museu Goeldi. A 
segunda, formada pela Colec;ao Portugu
es Xinguano, compreende 80 fitas grava
das pela lingüista do Museu Nacional, 
Charlotte Emmerich, no período 1975-
78, no Parque Nacional do Xingu, comos 
grupos Yawalapiti, Kamayurá e vários 
grupos do Pesto Indígena Leonardo, com 
o objetivo de anal is ar a competencia bi 1 ín
güe dos falantes do alto Xingu para ofere
cer subsídios as escolas indígenas. A ter-

. ceira Colec;ao - Diversos - contém 132 
fitas com informa96es coletadas por dife
rentes pesquisadores dos Museus Nacio
nal e Goeldi e outras instituic;oes, além de 
missionários, no período 1969-85, em 
mais de 30 línguas indígenas e em portu
gues, reunindo ainda depoimentos de pes
quisadores em áreas indígenas. 

Datas-limite: 1969 a 1985. Tratamento 
técnico: organizado parcialmente. Orga
niza~o: indexac;ao com dados sobre a 
língua, o entrevistador, o informante e 
outros. Dimensoes: 332 fitas áudio-mag
néticas. 
Conteúdo: As gravac;6es realizadas em 
pesquisa de campo por W. Crocker con
tém mitos, cantos, vocabulário, festas 
cerimoniais e relatos sobre o cotidiano das 
aldeias dos índios Canela em Barra dó· 
Corda (MA). A Colec;ao Portugues 
Xinguano reúne entrevistas com vários 
chefes indígenas, velhos e jovens, sobre 
diferentes assuntos: relatos de histórias 
do contato, rituais, pajelanc;as, informa
c;oes sobre o papel da escola e relaciona
mento coma Chefia do Parque Nacional 
do Xingu. A Cole9ao Diversos é compos
ta por entrevistas com informantes indí
genas, em sua maioria, para registro de 
material de interesse lingüístico e levanta-
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mento de dados para o formulário-pa
drao, com exercícios de fonética, grava
~ªº do léxico, de senten~as, diálogos, 
mitos, tradiyao oral, músicas e cantos em 

· línguas como kadiwéu, karipuna, sumí, 
gaviao, cinta-larga, asurini, munduruku, 
parintintin, kamayurá, tukuna, guaja jara, 
urubu, juruna, krenhakore, kayabi, mehi
naco, kampa, suyá, minky, irantxe, aweti, 
kaiapó, vários dialetos kaingang, macuxi, 
wai-wai, nambikuára e outros. Contém 
ainda a trilha sonora do filme Pyki, sobre 
os Mehinaco, além de depoimentos de 
antropólogos, lingüistas e sociólogos so
bre o trabalho de campo. 

Instrumentos de pesquisa: Cataloga~ao 
e Indexayao do Arquivo Sonoro, 1994 
(parcial, em processo de informatizayao ); 
Fichário. 

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

Observa~0es gerais: O material também 
está em processo de transcri~ao. 

RJ24.8. Espólio do Convenio com o 
Summer Institute of Linguistics 
Histórico: O Summer Institute of 
Linguistics (SIL), ou Instituto Lin
güísticode Vera.o, foi criado em 1934 pelo 
missionário norte-americano W. Came
ron Townsend, como apoio da Universi
dade de Oklahoma. Sua segunda persona
lidade jurídica, a Wycliffe Bible 
Translation, data de 1942. Atuou na , , 
América, Africa e Asia, em convenios 
com 23 governos nacionais, elaborando 
estudos em mais de 500 línguas ágrafas, 
com o objetivo de traduzir a Bíblia em 
línguas indígenas. Com atua~ao polemica 
e controvertida devido a sua dupla identi
dade - científica e religiosa - o SIL foi 
expulso de vários países, onde os conveni
os foram denunciados. Entrou no Brasil 
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em 1957, através de convenio que estipu
la va o acompanhamento e avalia~ao de 
seus projetos pelo Museu Nacional, a 
quem deviam ser entregues regularmente 
os relatórios de suas atividades. O conve
nio coma FUNAI foi rescindido em 1978, 
após grande debate público que repercu
tiu na imprensa. O acervo, sob a guarda 
do Setor de Lingüística, é constituído por 
relatórios e material inédito de pesquisa 
do SIL, que atuou em mais de 40 áreas 
indígenas do país. A ele, se acrescentou 
documenta~ao inédita produzida por pes
quisadores do próprio Museo Nacional. 

Datas-limite: 1940 a 1994. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: temática, onomástica. Dimen
soes: Sao aproximadamente 1.050 peyaS 
documentais. 

Conteúdo: Contém o mais importante 
acervo sobre as atividades do Summer 
Institute of Linguistics no Brasil, cobrin
do sua produ~ao científica, pedagógica e 
missionária. Sao relatórios, verso,es preli
minares de estudos de sintaxe, Jistas de 
vocabulários, propostas de alfabeto e or
tografía, quadros de fonemas, transcri
~oes fonéticas, gramáticas e descri~oes de 
mais de 40 línguas das cinco , maiores 
famílias faladas no Brasil: Tupi, Arawak, 
Karib, Je e Pano, além de notas sobre 
línguas da Pan-Amazonia, especialmente 
Bolívia, Colombia, Equador e Peru. Des
taque para os formulários-padrao com 
_material coletado de todas as línguas com 
as quais o SIL trabalhou, resultados dos 
primeiros levantamentos e que permane
cem inéditos: vocabulários para estudos 
comparativos preliminares, inventários 
lexicais e constru~oes gramaticais, num 
total de 341 itens. Reúne ainda variados 
estudos de lingüística aplicada, planeja
mento lingüístico e projetos de educa~ao 
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bilíngüe para os Karajá, Canela e 
Guajajara, elaborados para a FUNAI; 
notas sobre costumes, infonna9oes 
demográficas e descri~ao de saúde e da 
situa9ao de contato de várias tribos. Há 
ainda cópias de material lingüístico cole
tado por viajantes e estudiosos desde o 
período colonial. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário ana
lítico; Listagem; W. Cameron Townsend, 
They found a common language, Nova 
York, Harper & Row, 1972; Laurie Har, 
Historia de los traductores Wycliffe: 
pacificando las últimas fronteras, Lima, 
1976; "Linguistas: cruzada en la selva", 
Caretas, Lima, dez. 1971; Parecer sobre 
o trabalho lingüístico do SIL, por Y onne 
Leite, Charlotte Emmerich e Miriam 
Lemle, Museu Nacional, 1977 (datilo.). 

RJ25-SERVI<;ODEDOCUMEN
TA<;AO GERAL DA MARINHA 
Subordina~ao Administrativa: Minis
tério da Marinha 

Endere~o: Pra9a Barao de Ladário sinº -
Centro - 20.091-200 Río de Janeiro RJ. 
Telefone: (021) 253-6883. 

Responsável: Capitao-de-Fragata Jorge 
Ferreira dos Santos (Chefe) 

Atendimento ao público: exige-se auto
riza~ao. Horário: 2ª a 6ª das 9h30 as 12h 
e das 13h30 as 16h30. 

Cópias: eletrostáticas. 

Observa~óes gerais: A Biblioteca da 
Marinha possui um acervo interessante 
com publica9oes diversas sobre a temáti
ca indígena. 

RJ25.1. Arquivo Histórico da Marinha 
(SDGM33) 

Histórico: As origens da Marinha de 
Guerra Brasileira remontam ao período 
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colonial quando, vinculada a Corte portu
guesa, organizou a defesa do litoral. Suas 
bases, contudo, se estabeleceram com a 
vinda da Corte para o Brasil em 1808. Ao 
organizar o primeiro ministério brasilei
ro, D. J oao VI no meo u o Ministro e Secre
tário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos (Decreto de 11/ 
03/1808). Coma Independencia foi reti
rada a denomina9ao "Domínios Ultrama
rinos". Na República, o Ministério da 
Marinha, criado pela Lei nº 23 de 30/1 O/ 
1891, continuou comas mesmas atribui
~5es anteriores, modificando a sua estru
tura administrativa. A Marinha desempe
nhou papel fundamental na Independen
cia, reprimiu os movimentos revoltosos 
contra o poder central ( 1824-1849) ocor
ridos no país e atuou na Guerra do 
Paraguai. Neste século, participou das 
duas guerras mundiais, realizando o 
patrulhamento e defesa anti-submarina 
do Atlantico Sul. O SDGM tem suas 
origens na Biblioteca da Marinha, criada 
em 1846, com o objetivo de reunir livros, 
documentos, mapas, relatórios, corres
pondencia e demais papéis que possui o 
Ministério. 

Datas-limite: 1611 a 1971. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~o: cronológica, temática. Dimen
soes: 8,00m textuais. 

Conteúdo: O Arquivo Histórico da Mari
nha possui documenta~ao de interesse 
para a temática indígena, cobrindo os 
períodos colonial, imperial e republicano, 
grande parte pertencente ao acervo 
Jaguaribe de Mattos. Para o período colo
nial, sao 17 documentos copiados de ar
quivos portugueses, como diferentes regi
mentos para o governo dos índios das 
aldeias de Sao Paulo ( 1611-1730); instru
~5es para povoa95es de índios no Grao-
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Pará e diretrizes para descimentos do río 
Negro (1755); aldeamento dos Mura, 
com rela9ao de suas casas e ro9as em 
Borba ( 1786-1788); mudan9a dos Curutu 
do río Apaporis para o Japurá (1798); 
pacifica9ao dos Munduruku ( 1794-1803) 
e dos Paiaguá (1757) e expedi96es centro 
os Kaiapó (1755-57). Existem ainda có
pias fo to gráficas de manuscritos da via
gem filosófica de Alexandre Rodrigues 
Ferreira (1783-92). Para o período do 
lmpério, há documentos sobre a 
catequese e terras indígenas. O período 
republicano abrange circulares, relatóri
os, instru9oes e ofícios do SPI, CNPI, 
Estado Maior do Exército e outras insti-

. tui96es. Destaque para manuscrito do 
próprio punho de Rondon com quadro da 
popula9ao indígena, informes sobre ins
petorias do Amazonas, Pará-Maranhao, 
Espírito Santo-Bahía-Minas Gerais, Sao 
Paulo, Paraná-Santa Catarina, Mato 
Grosso e Rio Grande do Sul. Existem 
também notas sobre miss6es, expedi96es 
científicas e conflitos por terra. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário 
temático; Fichário de formulários de 
indexa9ao; Herick Marques Caminha, 
Organiza~ao e administra~ao do Minis
tério da Marinha no Império, Rio de 
Janeiro, SDGM-Funcep, 1986 (História 
Administrativa do Brasil, vol. 15); 
Zenithilde Magno de Carvalho, A Mari
nha no Brasil Colonial; Theotonio 
Meirelles da Silva, Apontamentos para a 
história da Marinha de Guerra Brasilei
ra. 

RJ25.2. Arquivo Administrativo 
(SDGM-34) 

Histórico: O Arquivo Administrativo 
conserva os livros das Capitanías dos 
Portas fluviais e marítimos do país, en-
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carregadas da conserva9ao dos portos, do 
policiamento naval, da inspe9ao e admi
nistra9ao dos faróis, balizas, barcas de 
socorro, matrículas de empregados nas 
embarca96ese, a partir de 1855, do recru
tamento e alistamento de voluntários da 
armada. Guarda ainda documenta9ao da 
Diretoria de Saúde, cuja origem remonta 
a cria9ao do Corpo de Saúde da Armada 
( 1849) e que, em 1890, tornou-se o órgao 
responsável pela dire9ao, inspe9ao e fis
caliza9ao do Servi90 de Saúde da Mari
nha, recebendo a denomina9ao de Inspe
toria de Saúde Naval ( 1902) e, mais tarde, 
Diretória de Saúde ( 1923). Parte da docu
menta9ao foi remetida ao Arquivo Nacio
nal, outra foi incinerada em 1933. Reúne 
ainda documentos das bases navais e dos 
arsenais de marinha do Rio de Janeiro, 
Pará e Mato Grosso, diários náuticos, 
livros de assentamento de pessoal, de ma
trícula de operários, registro da tripula-
9ao de navíos, livros de quarto (ocorren
cias), de castigos e contraven96es, além 
de correspondencia com ministérios, pre
sidentes de província, juízes, chefes de 
polícia e outros. 

Datas-limite: 1800 a 1985. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 82,50m textuais. 

Conteúdo: Este conjunto é importante 
par;i dimensionar o recrutamento for9ado 
de indígenas pela polícia nas cidades e por 
missionários nas aldeias para o servi90 
em diferentes setores da Marinha, as de
ser96es e as condi96es de trabalho e saú
de. Destaque para o registro de matrículas 
da Bahía ( 1821- livro em péssimo estado 
de conserva9ao ), Pernambuco ( 1850) e 
Mato Grosso (1863), onde as fichas rela
cionam nome do tripulante, nacionalida
de, naturalidade, filia9ao, idade, altura, 
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cor dos olhos e dos cabe los e onde figuram 
inúmeros índios, provenientes inclusive 
de outras províncias e, em alguns casos, 
considerados "índios bravos". Além de 
índios empregados em viagens de 
cabotagem, ofícios dirigidos aos presi
dentes das províncias e correspondencia 
com.chefes de polícia e comjuízes assina
lam recrutamento for9ado para outros 
servi<;os. Os relatórios de inspe<;ao de 
saúde mostram também a presen<;a de 
índios afetados pelas condi<;oes sanitárias 
e atingidos no Rio de Janeiro pelas epide
mias da febre amarela (1850) e do cólera
morbus, mas nao foram encontradas rela
c;oes nominais dos vitimados. 

, 
Instrumentos de pesquisa: Indice da 
documenta<;ao relativa aos estabeleci-, 
mentas e comandos terrestres; Indice da 
documenta<;ao relativa aos na vi os da es
quadra brasileira (SDGM-34). 

Microfilme: Cerca de 90% do Arquivo 
Administrativo está microfilmado. 

RJ25.3. Arquivo Legislativo (SDGM-
35) l 

Histórico: O Arquivo Legislativo possui 
os principais atos da legisla<;ao naval 
brasileira, abrangendo os períodos colo
nial, imperial e republicano, consub
stanciados nas seguintes espécies docu
mentais: alvarás, cartas régias, cartas de 
lei, leis ou decretos das Cortes de Lisboa, 
decretos do Príncipe Regente ou do Impe
rador, decisoes do governo com determi
na<;oes do Imperador transmitidas medi
ante avisos ou portarías do Ministério, 
resolu<;oes de consultas e provisoes de 
tribunais. Após 1824, reúne leis aprova
das pela Assembléia Geral Legislativa e 
sancionadas pelo Imperador por meio de 
urna carta de lei; decretos do poder 
legislativo sancionados pelo Imperador; 
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regulamentos; decretos imperiais; deci
soes de govemo; decisoes do Imperador e 
provisoes. A partir de 1838, os atos do 
poder legislativo geral e do poder execu
tivo central passaram a ser numerados 
seguidamente e publicados sistematica
mente nas Colerao das le is do lmpério do 
Brasil e Cole~ao das decisoes do Gover
no do Jmpério do Brasil. Em virtude da 
falta de numerac;ao seqüencial dos atos 
anteriores a 1838, as cole<;5es organiza
das sao quase sempre incompletas. Con
tém ainda normas de servi<;o, circulares, 
avisos e outros procedimentos legais re
gulando as rela<;5es de trabalho. 
Datas-limite: 1603 a 1990. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: cronológica, temática. Dimen
soes: 79,00m textuais. 

Conteúdo: De interesse para a temática 
indígena, existe a conhecida legisla<;ao do 
período colonial, que regulou a catequese 
e o recrutamento da forc;a de trabalho 
indígena, através dos descimentos, resga
tes e guerras justas e a organiza<;ao dos 
índios em aldeias de reparti<;ao e dos 
fndios escravos. Destaque para o Alvará 
de 1621, determinando que nenhum ne
gro, mulato ou índio podía exercer a pro
fi ssao de ourives. Para o século XIX, 
copiosa legisla<;ao relacionada a guerra 
movida contra os Botocudo do Vale dorio 
Doce e os Kaingang e atos Jegais regulan
do as rela<;oes da sociedade nacional em 
forma<;ao com diferentes grupos, entre os 
quais os Guaraní da Província de Sao 
PedrodoSul, Canoeiro, Kadiwéueoutros 
de Mato Grosso e Goiás; circulares deter
minando o engajamento de índios como 
marinheiros (de 29/05/1837 e 02/08/ 
1837); Circular nº 370 da Marinha (31 / 
07/1837) ao Presidente da Província do 
Pará regulando o envio de índios para a 
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Corte, as des pesas e as formas de 
"depositá-los" a bordo de navíos da arma· 
da para evitar gastos com embarca96es 
mercantes; Circular nº 650 ao Presidente 
de Alagoas solicitando o envio para o Río 
de Janeiro do maior número de índios e 
determinando o recrutamento compulsó
no. 

Instrumentos de pesquisa: Fichário 
temático; Índice; Colerao chronologica 

. ' de leis extravagantes posteriores a nova 
compilarao das Ordenaroes do Reino 
publicadas em 1603, Coimbra, 1819; 
Colerao da antiga e moderna legislafao 
do Reino de Portugal; Repertório geral 
ou índice alphabetico das le is do lmpério 
do Brasil, publicadas desde o cornero do 
anno de 1808 até o presente, Rio de 
Jaheiro, 1850. 

RJ25.4. Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro 

Histórico: O Arsenal de Marinha do Rio 
de J aneiro foi criado em 1763 pelo Conde 
da Cunha, Governador da Capitanía Ge
ral do Rio de Janeiro e Vice-Reí, como 
objetivo de fabricar e reparar embarca
~oes, sobretodo navíos de guerra e armas. 
Era também responsável pelos transpor
tes· e condu95és da Marinha dentro da 
Baía de Guanabara, como também forne
cer água aos navíos ancorados no porto, 
atividades que exigiam um grande núme
ro de remeiros em pequenas embarca96es. 
O Arsenal era encarregado ainda da edu
ca9ao de oficiais e do pessoal artífice, da 
administra9ao e venda das fábricas de 
pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas e de 
canos de espingarda da Fortaleza da Con
cei9ao. Os seus operários eram considera
dos, praticamente, como militares no ser
vi90 que deviam prestar ao govemo. A 
ausencia era considerada e punida como 
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deser9ao. No Arquivo Administrativo 
(SDGM-34, RJ26.2) existe urna série 
expressiva de documentos que se consti
tuí num conjunto autonomo. Além disso, 
o Arsenal conserva o seu próprio arquivo, 
que nao pode ser consultado para este 
Guia. 

Datas-limite: 1798 a 1889. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por tipo/espécie documental. Di
mensoes: 30,00m textuais. 

Conteúdo: Contém um conjunto de docu
mentos revelando que o servi90 de rema
dores nas embarca96es do Arsenal era 
feíto quase exclusivamente pelos índios, 
sendo eles recrutados compulsoriamente 
nas aldeias de Mangaratiba, Itajaí, Cabo 
Frío, Sao Louren90 e Sao Pedro, no Río 
de J aneiro, mas também em o u tras pro
víncias, sobretudo nas tres primeiras dé
cadas do século XIX, datando um dos 
últimos registros de 1825, de urna leva de 
índios enviados do Espírito Santo para os 
servi9os do Arsenal. Especial aten9ao 
para a série de ofícios do Arsenal da 
Marinha ( 1808-1814 ), minutas de ofícios 
( 1833-1845), correspondencia dos Inspe
tores do Arsenal (1808-1889) e os relató
rios do Ministro da Marinha (1828-
1889); ofício do Inspetor ao Infante (24/ 
01/1810) excluindo os "índios bravos" e 
os do servi90 particular dos armazéns, e 
distribuindo os 108 índios restantes como 
remeiros da galeota real, dos seis 
escaleres e da catraia f ornecedora de 
água; ofícios vários sobre deser~ao em 
massa de índios remeiros (1810-1819) 
que, quando presos, alegavam falta de 
pagamento da quantia de 240 réis diários, 
sempre em atraso; informa96es sobre os 
castigos aos desertores. Parte dessa docu
menta9ao foi trabalhada por Juvenal 
Greenhalgh. 
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Instrumentos de pesquisa: Indicenº 1 de 
Estabelecimentos e Comandos Terres
tres; Juvenal Greenhalgh, O Arsenal da 
Marinha do Rio de Janeiro na história, 2 
vols., Rio de Janeiro, 1951. 

Microfilme: o conjunto encontra-se par
cialmente microfilmado. · 

RJ25.5. Arquivo Iconográfico (SDGM-
32) 

Histórico: Nao foi possível encontrar in
f orma<;6es sobre as datas e formas de 
incorpora<;ao da documenta9ao iconográ
fica ao Servi<;o de Documentar;ao Geral 
da Marinha, cuja organiza<;ao inicia em 
1986. Sao 325 álbuns de fotografías, um 
dos quais da Insper;ao de Fronteiras do 
Pará e Amazonas, contendo 164 fotos, 

1 

oferecidas pelo General Rondon ao Mi-
nistro da Marinha em 1927. 

Datas-limite: 1873 a 1981. Tratamento 
técnico: organizado totalmente. Organi
za~ao: por pe<;a documental. Dimensoes: 
Sao cerca de 50.000 fotos, além de um 
número nao especificado de desenhos. 

Conteúdo: Conjunto interessante para o 
estudo da construr;ao naval indígena, as 
técnicas de calafetagem e navega<;ao, a 
situa<;ao dos índios em faixa de fronteira 
e os resultados do contato. Reúne dese
nhos de embarca96es indígenas, com re-

387 

produ<;6es do século .passado, em papel 
manteiga, de autoría de T. Selling Jr. Sao 
balsas dos Paumari dorio Purus, ubás e 
canoas cobertas dorio Amazonas, monta
rías e diferentes tipos de igarité e reprodu
<;6es diversas (1873-1888) de barcos dos 
rios Sao Francisco, Guaíba e Lagoa de 
Araruama. O álbum da área de fronteira 
com a Guiana Francesa apresenta fotos 
do primeiro encontro da Comissao de 
Inspe<;ao comos Waiapi da aldeia dorio 
Camopi; na fronteira coma Guiana Ingle
sa e Venezuela, fotos de mulheres e crian
<;as Wapixana do rio Tacutu, malocas 
Mayongong, Macuxi dorio Surumu, me
ninas Taurepang da maloca do Cantan, 
Maku dorio Uraricoera, ruínas do Forte 
Sao Joaquirn, Fazenda Sao Marcos, 
Rondon no túmulo de Koch-Grünberg, 
missionário ingles em catequese no rio 
Tacutu e o registro de festas e atividades 
de trabalho. Na série Diversos, Kayowá 
incorporado ao corpo de fuzileiros na
vais, vida cotidiana na Casa do Índio no 
Río de Janeiro, além de fotos de Karajá, 
Urubu, Bororo e outros. 

Instrumentos de pesquisa: Rela9ao dos 
álbuns existentes no SDGM-32 (datilo.); 
T. SellingJr., "Embarca96es indígenas do 
Brasil", 2 vols. 
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